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SAMMANFATTNING
Cancer i huvud- och halsregionen och dess behandling har setts leda till svårigheter att
svälja hos cirka 40 % av patienterna. Sväljningssvårigheterna har visats vara svårast vid
larynx- och hypofarynxcancer. Sväljningssvårigheter påverkar livskvaliteten negativt
enligt flera studier. Logopeden har en central roll i rehabilitering och behandling vid
sväljningsvårigheter hos dessa patienter. Mätningar av sväljningssvårigheter med
subjektiva eller objektiva mått stämmer inte alltid överens. Många studier är objektivt
inriktade. Det är viktigt att även lyfta fram patientens egen upplevelse av sväljningen.
Syftet med föreliggande studie var att kartlägga förekomst av upplevda
sväljningssvårigheter hos patienter behandlade för larynx- och hypofarynxcancer samt
att sätta dessa i relation till livskvalitet. Vidare ämnade studien sammanställa patienters
rapportering av logopedinsatser. I studien användes de två självskattningsformulären
MDADI och EAT-10 samt ett frågeformulär, utformat av projektansvariga, som
material. Formulären skickades till 92 patienter som behandlats för larynx- och
hypofarynxcancer vid Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan åren 2000 och 2009. 41
patienter inkluderades i studien. EAT- 10 uteslöts ur analysen på grund av att få
formulär samlades in. Resultatet visade att 44 % av de medverkande upplevde
sväljningssvårigheter. Förekomst av upplevda sväljningssvårigheter var högre i gruppen
med hypofarynxcancer än i gruppen med larynxcancer. En signifikant skillnad (p =
0,006) fanns i förekomst av sväljningssvårigheter mellan de högre och lägre
tumörstadierna. Kombinationsbehandlingen kirurgi följt av strålning visade en högre
förekomst av sväljningssvårigheter än övriga behandlingsformer. Medianvärdet av
totalpoängen i MDADI (20= låg funktionalitet, 100 = hög funktionalitet) var 69,5/100 i
hypofarynxcancergruppen och 96/100 i gruppen med larynxcancer och spridningen var
stor (23-100). Lägre sväljningsrelaterad livskvalitet korrelerade med högre
tumörstadium (rho = -0,65, p<0,001). 18 patienter hade haft kontakt med logoped och
den vanligaste anledningen var rådgivning. Sex medverkande med sväljningssvårigheter
som ej erbjudits logopedkontakt, hade önskat kontakt med logoped. De slutsatser som
kan dras utifrån resultaten är att de upplevda sväljningssvårigheterna förekom i störst
utsträckning och hade störst negativ påverkan på den sväljningsrelaterade livskvaliteten
hos de som behandlats för högre tumörstadium samt hypofarynxcancer. Framtida
forskning skulle förslagsvis kunna fokusera på sväljningsrelaterad livskvalitet i relation
till logopedens insatser.

Nyckelord: (upplevda) sväljningssvårigheter, dysfagi, livskvalitet, larynxcancer,
hypofarynxcancer, logoped
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ABSTRACT
Cancer in the head and neck region and its treatment has been seen to lead to difficulties
in swallowing in around 40 % of the patients. The swallowing difficulties have been
shown to be most severe in laryngeal and hypopharyngeal cancer. Swallowing
difficulties affect the quality of life according to several studies. The Speech and
Language Pathologist (SLP) plays a central role in rehabilitation and treatment of
swallowing difficulties in these patients. Measurements of swallowing difficulties with
subjective or objective measures do not always agree. Many studies have an objective
approach. It is important to also take into account the patient’s own experience of the
swallowing. The purpose of this study was to survey the prevalence of patient-reported
swallowing difficulties in patients treated for laryngeal and hypopharyngeal cancer and
to put the difficulties in relation to quality of life. Further the study intended to compile
patient reports of the work of the SLP. In the study the two forms based on individual
reports, MDADI and EAT-10 and one questionnaire, constructed by the leaders of the
project, was used as material. The forms were sent to 92 patients who had been treated
for laryngeal or hypopharyngeal cancer at Akademiska sjukhuset in Uppsala between
the years 2000 and 2009. 41 patients were included in the study. EAT-10 was excluded
from the analysis due to that few forms were collected. The result showed that 44 % of
the participants reported swallowing difficulties. The prevalence of patient-reported
swallowing difficulties was higher in the group with hypopharyngeal cancer than in the
group with laryngeal cancer. A statistically significant difference (p= 0,006) was found
in prevalence of swallowing difficulties between the higher and the lower tumour
stages. The combined treatment modality, surgery followed by radiation therapy,
showed a greater prevalence of swallowing difficulties than other treatment modalities.
The median of the score in total in MDADI (20= low functionality, 100= high
functionality) was 69, 5/100 in the hypopharyngeal cancer group and 96/100 in the
laryngeal cancer group and the spread of the total score was wide (23-100). Lower
swallowing- related quality of life was correlated with a more advanced tumour stage
(rho -0, 65, p<0,001).18 participants have had contact with a SLP and the most common
reason was counselling.  Six participants with swallowing difficulties who had not been
offered contact with a SLP wanted it. The conclusions that can be drawn from the
results is that the prevalence of patient-reported swallowing difficulties was greatest and
had greatest impact on swallowing- related quality of life in patients treated for more
advanced tumour stages and hypopharyngeal cancer. Future research could, as a
suggestion, focus on quality of life in relation to the work of the SLPs.

Keywords: (subjective) swallowing difficulties, dysphagia, quality of life, laryngeal
cancer, hypopharyngeal cancer, speech and language pathologist (SLP)
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1. Inledning
Att drabbas av cancer är livsomvälvande på många sätt. Man ställs inte bara inför frågan
om man kommer att överleva eller inte, utan måste även lära sig att leva med de men
man riskerar att få efter cancerbehandlingen för resten av livet (Edqvist, 2012) . Årligen
drabbas över 50 000 personer i Sverige av någon form av cancer. Cirka 1200 personer
av dessa drabbas årligen av huvud- och halscancer (Svenskt Kvalitetsregister för
Huvud- och halscancer, 2012). Detta område i vår kropp är centrum för en rad
livsviktiga funktioner; andning, sväljning, tal och röst. Behandling i dessa områden
orsakar inte sällan stor skada och påverkan på en eller flera av dessa funktioner
(Anniko, 2012, s. 313).

Svårigheter att svälja är vanligt hos patienter som behandlats för elakartade tumörer i
huvud- och halsregionen (Francis, Weymuller, Parvathaneni, Merati, & Yueh, 2010;
Stenson m.fl., 2000). Som en följd av svårigheterna påverkas inte sällan livskvaliteten
negativt hos dessa patienter. Det har gjorts ett flertal tidigare studier inom området
sväljning i relation till livskvalitet hos patienter som behandlats för cancer i huvud- och
hals (Chen m.fl., 2001; Ekberg, Hamdy, Woisard, Wuttge-Hannig, & Ortega, 2002;
Gillespie, Brodsky, Day, Lee, & Martin-Harris, 2004; Kulbersh m.fl., 2006; Nguyen
m.fl., 2005). Enligt vår vetskap har få studier gjorts endast på patienter som har
behandlats för cancer i struphuvud och nedre svalg, trots att denna patientgrupp har
visat sig ha mest omfattande sväljningssvårigheter (Francis m.fl., 2010; Langerman
m.fl., 2007; Stenson m.fl., 2000).

Ingen tidigare kartläggning av förekomst av upplevda sväljningssvårigheter hos
patienter behandlade för cancer i struphuvud och nedre svalg har gjorts i Sverige enligt
författarnas vetskap. I föreliggande studie har fokus därför funnits på förekomst av
upplevda sväljningssvårigheter och påverkan på livskvaliteten hos patienter som
behandlats för cancer i struphuvud och nedre svalg. Då sväljningssvårigheter är ett av
logopedens arbetsområden skulle en kartläggning av logopedinsatser i förhållande till
behov av desamma i den aktuella patientgruppen vara av vikt. Vi har därför valt att även
undersöka dessa patienters behov av logopedkontakt.
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2. Bakgrund
2.1. Huvud- och halscancer
Cancer kan förklaras som en okontrollerad och avvikande tillväxt av celler i kroppen.
Denna ökning beror på att DNA (DeoxyriboNucleic Acid), även kallad arvsmassa, har
blivit skadad i dessa celler genom ärftlighet och/eller av miljömässiga faktorer (Groher
& Crary, 2010, s. 100). Celldelningen kan resultera i en tumör som definieras som en
utväxt av celler som delar sig okontrollerat (Nationalencyklopedin 2012). En tumör kan
vara av både godartad (benign) och elakartad (malign) typ, men det är de elakartade
som kan benämnas som cancer. Vad som skiljer en elakartad tumör från en godartad är
att den elakartade tränger sig in i närliggande mjukdelar och kan ge upphov till
dottertumörer (Ericson & Ericson, 2012, s. 711-712).

I Sverige upptäcks årligen 52 547 nya cancerfall.1 Huvud- och halscancer motsvarar
cirka 1400 (2,7 %) av dessa fall (Anniko, 2012, s. 313). Enligt Svenska
kvalitetsregistret för huvud- och halscancer (2012) drabbas 1200 personer av denna
cancerform, men då räknas inte sköldkörtelcancer in. Anniko (2012) menade att ”även
om cancer i huvud- och halsområdet […] inte hör till de vanligaste cancerformerna är
det en ”synlig” cancerform där tumören och dess behandling kan påverka patientens
utseende och viktiga funktioner som andning, tal och sväljning” (s. 313). De
tumörlokalisationer som ingår i huvud- och halsregionen är munhåle-, läpp-, näshåle-,
struphuvuds- svalg-, bihåle-, sköldkörtel- och spottkörtelcancer (Ringborg, Dalianis, &
Henriksson, 2008, s. 390–391). Cancer kan bestå av olika typer av elakartade tumörer
beroende på vilken vävnad de utgår ifrån. I huvud- och halsregionen är skivepitelcancer
vanligast och uppkommer i hud eller slemhinna av skivepiteltyp. Den genomsnittliga
femårsöverlevnaden för denna typ av cancer i huvud- och halsregionen är drygt 50 %
(Anniko, 2012, s. 313-314). Av de som drabbas av tumörer i bihålor, munhåla och näsa
är 60 % män. Könsfördelningen är mer ojämn vid tumörer i struphuvud och nedre svalg
där 80 % är män (Anniko, 2012, s. 313).

2.1.1. Larynxcancer
Struphuvudet, även kallat larynx, har som primär funktion att stänga till och skydda
luftvägarna samt att hålla öppet för andningen. Ytterligare en funktion är röstbildningen.
Larynx är lokaliserat nedanför svalget, framför ingången till matstrupen och ovanför
ingången till luftstrupen (Anniko, 2012, s. 223- 226). Vanligen delas struphuvudet in i
tre undergrupper: subglottis (under stämbandsnivå), glottis (stämbandsnivå) och
supraglottis (över stämbandsnivå) (Lewis, Laccourreye, Weber, & Holsinger, 2011, s.
457).

Årligen upptäcks cirka 182 nya fall av larynxcancer i Sverige (Anniko, 2012, s. 314).
Heshet, sväljningssvårigheter och öronsmärta är exempel på vanliga symtom vid denna
typ av cancer (Skarin & Dana-Farber Cancer Institute, 2010, s. 75). Hosta benämns
också som ett av de vanligaste symtomen (Anniko, 2012, s. 252). Negativa följder av
behandling av cancer i detta område är påverkan på viktiga funktioner i larynx, såsom
andning, skydd för luftvägar vid sväljning och röstbildning (Starmer, Tippett, &
Webster, 2008). Prognosen för patienter som har drabbats av larynxcancer är god. Vid

1 räknat i medeltal per år mellan 2005 och 2009
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T2-tumörer (för närmare förklaring se avsnitt 2.1.4 TNM-systemet) är
femårsöverlevnaden 70-80 % (Anniko, 2001, s. 265).

2.1.2. Hypofarynxcancer
Svalget kan delas upp i tre delar: mesofarynx (munsvalget) som är belägen direkt
bakom munhålans slut, hypofarynx (nedre svalg) som är lokaliserad nedanför
munsvalget och nasofarynx (nässvalget) som är belägen ovanför munsvalget (Svensson,
2010, s. 14–15). Hypofarynx har som funktion att transportera föda från mun till
matstrupe och att skydda luftvägar vid sväljning (Wycliffe, Grover, Kim, & Simental,
2007). Hypofarynx består av tre underavdelningar: Sinus piriformis (päronformade
slemveck vid sidan om larynxingången), postcricoid area (området bakom ringbrosket)
och svalgväggarna (Groher & Crary, 2010, s. 108).

Varje år upptäcks 60 nya fall av hypofarynxcancer i Sverige (Anniko, 2012, s. 314).2
Vanligt förekommande symtom hos dessa patienter är sväljningssvårigheter, smärta vid
sväljning och öronsmärta (Svensson, 2010, s.13). Berrino och Gatta (1998) menade i sin
studie att hypofarynxcancer har den sämsta prognosen av cancer i huvud- och
halsregionen, med viss variation beroende på vilken del av hypofarynx som har
drabbats. En förklaring till detta är att symtom och tumör vid hypofarynxcancer ofta
upptäcks relativt sent i jämförelse med andra tumörlokalisationer i huvud- och
halsregionen (Berrino & Gatta, 1998). Ytterligare faktorer är att flera strukturer i
hypofarynx påverkas och att en tidig spridning (metastasering) av cancern förekommer
(Helliwell, 2003). Wycliffe m.fl. (2007) redovisade i sin studie en låg genomsnittlig
femårsöverlevnad, mellan 25 och 40 %, hos denna patientgrupp.

2.1.3. Riskfaktorer till cancer i larynx och hypofarynx
Det finns ett flertal studier som visar på att alkoholkonsumtion och rökning ökar risken
för cancer i struphuvud och svalg (Blot, 1988; Franceschi, 1990; Kato, 1994; Menvielle,
2004; Olsen, 1985). Två studier av Blot (1988) och Olsen (1985) visade att
kombinationen av alkohol och rökning ger en ökad risk för hypofarynx- och
larynxcancer. Franceschi (1990) menade i sin studie att risken för cancer i struphuvud
och svalg är högre vid rökning än vid alkoholkonsumtion.

2.1.4. TNM-systemet
TNM är en förkortning som står för Tumör, Nod (lymfkörtel, knuta) och Metastas
(dottertumör). TNM-systemet är det mest använda klassifikationssystemet för cancer
(Edge, 2010). I praktiken bidrar detta system till att bättre kunna utforma
behandlingsplaner och ställa prognoser (Skarin & Dana-Farber Cancer Institute, 2010, s.
73).

TNM-systemet bygger på tre komponenter som undersöks för att bestämma den
anatomiska omfattningen av tumören (Edge, 2010). T beskriver primärtumören som är
den ursprungliga tumören. N representerar utbredning av spridningen av tumören till
närliggande lymfkörtlar (som brukar vara de första strukturer maligna tumörer sprids
till). M beskriver om tumören har spridits till andra delar av kroppen, så kallade
metastaser (dottertumörer) (Sobin, Gospodarowicz, Wittekind, & International Union
against Cancer, 2010, s. 7). De tre nämnda grundkomponenterna kombineras med olika

2 Räknat i medeltal per år mellan 2005 och 2009.
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siffror för att ge en mer detaljerad beskrivning av cancerns utbredning. Höga siffror
indikerar exempelvis att det är en stor tumör med stor spridning exempelvis T3N2M1.
Låga siffror visar på en liten tumör med liten spridning exempelvis T1N0M0 (Groher &
Crary, 2010, s. 102).

Skarin & Dana-Farber Cancer Institute (2010, s. 73) menade att för att kunna bestämma
vilken TNM- klassificering som bäst stämmer in på en tumör, utförs en direkt och en
indirekt bedömning. Direkt bedömning innebär exempelvis en bedömning genom
magnetröntgen för en mer precis lokalisering av tumören, medan en indirekt bedömning
innebär att exempelvis palpera (känna på) det misstänkta området.

Klassifikationskriterierna för de olika komponenterna kan se olika ut beroende på vilken
typ av cancer det handlar om. Vid beskrivning av T (primärtumören) är
klassifikationskriterierna översiktligt lika, i T1-T4, bland de olika tumörlokalisationerna
i huvud- och halsområdet (Brockstein & Masters, 2003, s. 39). Tumörklassifikationen
för beståndsdelen T beskriver primärtumörens placering och storlek i största omfång.
TNM-klassifikationen för T hos tumörer i hypofarynx ser ut på följande vis:

 T1 = Tumören är 2 cm eller mindre, och/eller begränsad till en underavdelning
av hypofarynx.

 T2 = Tumören är större än 2 cm men mindre än 4 cm eller finns på mer än en
underavdelning av hypofarynx.

 T3 = Tumören är större än 4 cm eller att en sida av struphuvudet (hemilarynx) är
orörlig.

 T4 = Tumören växer in i en eller flera av kringliggande mjukdelar eller brosk,
eller invaderar strukturer som till exempel, hjärta, matstrupe, luftstrupe
(mediastinala strukturer) (Sobin m.fl., 2010, s. 32-34).

Klassifikationskriterierna för T-värden vid hypofarynxcancer liknar den för
larynxcancer. Det som skiljer sig är dock detaljer kring lokalisation och att det för
larynxcancer finns tre olika klassifikationer för varje undergrupp av larynx (Sobin m.fl.,
2010, s. 40–43). Översiktligt kan TNM-systemet delas in i steg, 0-IV, där varje steg
gradvis indikerar en lägre överlevnad (Sobin m.fl., 2010, s. 19–20).

2.2. Behandlingsformer vid huvud- och halscancer
Kirurgi (operation), strålbehandling och cellgiftsbehandling är de behandlingsmetoder
som vanligen sätts in vid cancer i huvud- och halsregionen Vilken behandlingsform som
används bestäms utifrån ett flertal faktorer. Tumörstadium, tumörlokalisation,
behandlingsmål, allmänt hälsotillstånd, framtida livskvalitet och läkarens professionella
åsikt är några av faktorerna som styr valet (Groher & Crary, 2010, s.103). Kirurgi eller
strålning är ofta enskilt förekommande som behandlingsform av tumörer som
klassificeras som T1 och T2. Tumörstadierna T3 och T4 behandlas vanligen med flera
typer av behandling till exempel en kombination av strålning och kirurgi (Markman,
2008, s.1).

Att kunna behandla en cancer i denna region är värdefullt, men det finns en mängd
bieffekter som alla har visat sig påverka livskvaliteten negativt hos patienten. Dessa kan
vara tillfälliga eller långvariga (Groher & Crary, 2010, s. 104).
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2.2.1. Kirurgi
Syftet med kirurgi är att avlägsna primärtumören (den ursprungliga tumören) och inte
efterlämna cancerceller i den omgivande vävnaden. Storleken på operationen kan
variera från små kirurgiska ingrepp till större där delar av eller hela strukturer tas bort.
Laryngektomi är ett exempel på det sistnämnda och innebär att luftstrupen separeras
från nässvalget, genom att struphuvudet avlägsnas och inandning därefter sker genom
ett hål på halsen, ett så kallat tracheostoma. Faryngektomi är ett liknande ingrepp där
svalget opereras bort (Anniko, 2001, s. 265-280). I Sverige görs ca 50 laryngektomier
varje år till följd av cancer i larynx (Hammarberg, 2008, s. 317). Vid omfattande
kirurgiskt ingrepp kan man i vissa fall behöva ersätta borttagen vävnad med vävnad från
annan del av kroppen, en så kallad lambå, för att försöka återskapa anatomi och
funktion (Ringborg m.fl., 2008, s. 399). Det finns även kirurgi som syftar till att ta bort
spridd cancer. Vid spridning eller misstänkt spridning av cancer till halslymfkörtlar kan
en halslymfkörtelutrymning utföras som innebär borttagande av lymfkörtlar vid sidan
av halsen (Anniko, 2012, s. 321).

Vid operation kan efterföljande komplikationer se olika ut beroende på lokalisation och
typ av kirurgisk behandling. Nedsatt röst- och talförmåga, sväljningssvårigheter,
minskad rörlighet i ansikte och hals är några möjliga bieffekter vid kirurgisk behandling
i huvud- och halsområdet (Groher & Crary, 2010, s. 104).

2.2.2. Strålbehandling
Strålbehandling syftar till att krympa tumören genom att utsätta den för joniserande
strålning (högenergetiska röntgenstrålar) och på så vis döda cancercellerna (Groher &
Crary, 2010, s 105). Målet är att ge en precis mängd strålning mot tumören och
samtidigt undvika bieffekter som kan uppkomma om stråldosen inverkar på omgivande
frisk vävnad (Ringborg m.fl., 2008, s. 162).

Strålbehandling kan leda till olika biverkningar som till exempel nedsatt smak, fibros
(vävnaden innehåller mer bindväv och blir stelare), muntorrhet och nedsatt känsel
(Groher & Crary, 2010, s 105). Strålning är den behandlingsform som används mest vid
larynxcancer (Anniko, 2012, s 252-253).

2.2.3. Cellgiftsbehandling
Med cellgiftsbehandling menas att patienten får cellgifter med avsikt att döda
cancercellerna (Groher & Crary, 2010, s. 105). Cellgift eller cellhämmare bromsar
snabbt växande celler i hela kroppen (Nationalencyklopedin, 2012). Denna typ av
behandling har i huvud- och halsregionen en erkänd roll som livsförlängande och
symtomlindrande vid återfall där inga andra behandlingsmetoder av olika skäl kan
användas (Ringborg m.fl., 2008, s. 400).

Cellgiftet påverkar även andra vävnader i kroppen och resulterar av den anledningen i
många bieffekter (Nationalencyklopedin, 2012). Vanligt förekommande sidoeffekter är
nedsatt immunförsvar, håravfall trötthet och muntorrhet (Groher & Crary, 2010, s. 106).

2.2.4. Kombinationsbehandling
En stor del av behandlingarna vid huvud- och halscancer omfattar
kombinationsbehandlingar. Dessa förefaller ge en bättre överlevnad och läkning vid
huvud- och halscancer (Ringborg m.fl., 2008, s. 397). Vid kirurgi kan det till exempel i
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många fall vara svårt att avlägsna tumören fullt ut och behandlingen kompletteras därför
med strålbehandling eller cellgifter (Groher & Crary, 2010, s 103). Vid mer omfattande
tumörer i huvud och hals förekommer operation med efterföljande strålbehandling
(Brockstein & Masters, 2003). En kombinationsbehandling av liknande slag, med
operation följt av cellgifts- och strålningsbehandling vid T3 och T4 hos patienter med
larynx- och hypofarynxcancer, har visat sig ge goda resultat (Brockstein & Masters,
2003. s. 5) Vid T4-tumörer i larynx utförs ofta laryngektomi med efterföljande
strålbehandling. Denna behandlingsform förekommer även vid återfall av olika tumörer
(Ringborg m.fl., 2008, s. 404).

2.3. Dysfagi vid huvud- och halscancer
2.3.1. Definition av dysfagi
Den medicinska termen för sväljningssvårigheter är dysfagi. Vanligen definieras dysfagi
som svårigheter att transportera föda eller dryck från munnen till magsäcken av olika
orsaker (Svensson, 2010, s. 25). En annan definition av dysfagi har gjorts av Leopold &
Kagel (1996) i en studie som visade att dysfagi även kan vara preoral, det vill säga i
förberedelsefasen innan maten nått munnen. Enligt Leopold & Kagel (1996) spelar
förmågan att känna matens doft och förmågan att förstå matsituationen in. Termen
dysfagi används i kliniken som beteckning på både självupplevda sväljningssvårigheter
och på kliniskt avvikande undersökningsfynd som har med sväljningen att göra
(Svensson, 2010, s. 25).

Dysfagi delas vanligen upp i tre olika typer beroende på om problemen uppstår i
munhåla, svalg eller matstrupe. Dessa typer är oral, faryngeal och esofageal dysfagi
(Logemann, 1998, s. 2). Symtombilden av sväljningssvårigheter varierar beroende på
typ av dysfagi. Symtom på dysfagi som uppstår i den orofaryngeala fasen
(munhåla/svalg) är felsväljning till luftvägarna under stämbandsnivå (aspiration),
felsväljning till luftvägarna över stämbandsnivå (penetration), rester av föda i munhåla
eller svalg efter sväljning och tillbakaflöde av föda från matstrupen till svalg
(regurgitation) (Logemann, 1998, s. 5).

2.3.2. Förekomst
Dysfagi är vanligt hos patienter med huvud- och halscancer, både före och efter
behandling (Francis m.fl., 2010; Stenson m.fl., 2000). Pauloski m.fl. (2000) fann i sin
studie att 59 % av de patienter som inkluderades i studien hade symtom på dysfagi
innan behandling. Ytterligare en studie som gjorts på området visar att så många som 40
% av patienter behandlade för huvud- och halscancer har konstaterad dysfagi tre år efter
behandling (Francis m.fl., 2010).

Det har i ett antal studier visats att tumörlokalisation har betydelse för förekomsten av
dysfagi. Den tumörlokalisation i huvud- och halsregionen som setts ha störst samband
med dysfagi är hypofarynxcancer (Francis m.fl., 2010). Patienter med tumörer i larynx
och hypofarynx har funnits ha allvarligast funktionell nedsättning av sväljningen före
behandling än vid andra tumörlokalisationer (Stenson m.fl., 2000). Dessa patienter har
också enligt Pauloski m.fl. (2002) högre antal sväljningar med aspiration än patienter
med tumörer i munhålan. Vid larynxcancer är det främst tumörer i supraglottis (över
stämbandsnivå) som ger sväljsvårigheter som symtom (Hammarberg, 2008, s. 318).
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2.3.3. Orsaker
Dysfagi beror på att en känselnedsättning, koordinationsstörning, förlamning eller
anatomisk avvikelse av olika orsaker påverkar sväljningsförmågan (Svensson, 2010, s.
25). Tumörer i huvud- och halsregionen är en av flera orsaker till fysiska förändringar
som kan leda till dysfagi. Andra orsaker till dysfagi är stroke, degenerativa sjukdomar
(ALS, myastenia gravis och Parkinsons sjukdom), hjärnskada, infektion och anatomisk
avvikelse (medfödd eller förvärvad). Medicinsk behandling orsakar i vissa fall
sväljningssvårigheter, inte minst behandling av huvud- och halscancer (Svensson, 2010,
s. 28).

När kirurgi används som behandling orsakas dysfagin av strukturella förändringar,
förlorad vävnad och stelhet till följd av ärrbildning, så kallad stenos (Groher & Crary,
2010, s 106). Mittal m.fl. (2003) menade att kirurgins påverkan på sväljningsfunktionen
är av olika omfattning beroende på flera faktorer. Två faktorer som har stor påverkan på
sväljningsfunktionen efter kirurgi är dels hur omfattande kirurgi som utförs och även
vilka delar som tas bort. I de fall som rekonstruktion (återskapande) används till följd av
kirurgi, kan dess utformning påverka sväljningsfunktionen till viss del (Mittal m.fl.,
2003). Tumörer i hypofarynx upptäcks ofta i ett senare skede, vilket leder till en större
kirurgi, där det inte är ovanligt att delar av larynx och hals inkluderas (Wycliffe m.fl.,
2007). Behandling genom kirurgi i form av borttagande av struphuvud (laryngektomi)
och svalg (faryngektomi) har stor påverkan på sväljningsförmågan. En studie har visat
att 58 % av den laryngektomerade gruppen och 50 % av den faryngektomerade gruppen
hade dysfagi cirka tre år efter kirurgin (Ward, Bishop, Frisby, & Stevens, 2002).
Många av biverkningarna vid strålning bidrar till att orsaka sväljningssvårigheter
(Groher & Crary, 2010, s. 105; Kotz, Costello, Li, & Posner, 2004). Vid
hypofarynxcancer kan strålning som ett första skede orsaka betydande
sväljningssvårigheter (Wycliffe m.fl., 2007). Strålning mot svalg kan orsaka sekundär
fibros (nybildning av bindväv till följd av strålningen). Fibrosen som sker av
svalgmuskulatur och mjukvävnad gör bland annat vävnaden stelare och kan leda till en
nedsatt funktion av viktiga strukturer för sväljningen och orsaka sväljningssvårigheter
(Eisele, Koch, Tarazi, & Jones, 1991). Tumörer i larynx som behandlats med strålning
har visats ge esofageal dysfagi i form av förträngningar i matstrupen (Francis m.fl.,
2010). En studie av Lee m.fl. (2006) visade att 21 % av patienter med huvud- och
halscancer utvecklade förträngningar i matstrupe eller svalg till följd av
strålningsbehandling.

Kombinationen av behandlingar (kirurgi, strålning och cellgifter) har i ett flertal studier
setts leda till högre grad av dysfagi (Perry, Shaw, & Cotton, 2003; Zuydam, Lowe,
Brown, Vaughan, & Rogers, 2005). Av kombinationsbehandlingar har strålning som
tilläggsbehandling efter kirurgi visats orsaka ytterligare försämring av sväljfunktionen
(Perry m.fl., 2003; Winter, Cassell, Corbridge, Goodacre, & Cox, 2004; Zuydam m.fl.,
2005).

2.3.4. Symtom efter cancerbehandling
En studie som gjorts angående symtom på sväljningssvårigheter visade att
aspirationsrisken var stor hos patienter med huvud- halscancer (Langerman m.fl., 2007).
När patienten inte rapporterar sväljningssvårigheter eller inte reagerar normalt på
felsväljning, det vill säga genom harklingar eller hosta, kan så kallad tyst aspiration
föreligga (Lundy m.fl., 1999). Tyst aspiration förekommer till betydande del hos
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patienter med tumörer i huvud- halsområdet, särskilt efter behandling (Eisbruch m.fl.,
2002).  Carroll m.fl. (2008) menade att alla patienter med en omfattande cancer i larynx
borde genomgå en bedömning av dysfagi, även de som inte uppvisar några symtom.
Orsaken till detta är att tyst aspiration är vanligt hos patienter med larynxcancer och för
att upptäcka den krävs en klinisk bedömning av sväljningen (Langerman m.fl., 2007).

2.3.5. Komplikationer till följd av dysfagi
Undernäring, lunginflammation och uttorkning kan vara direkta komplikationer av
sväljningssvårigheter (Logemann, 1998, s. 5). Felsväljning till luftvägarna (aspiration) i
samband med sväljningssvårigheter har visat sig ha en tydlig koppling till
luftvägskomplikationer, framför allt lunginflammation (Langmore m.fl., 1998). Serra-
Prat m.fl. (2012) har i en studie kommit fram till att 18,6 % av patienter med
orofaryngeal dysfagi lider av undernäring eller löper risk för undernäring.

2.3.6. Logopedens insatser
Logopeden har en central roll vid rehabilitering och behandling av sväljningssvårigheter
(Sjögren & Svensson, 2008, s. 473 ). Logopedisk intervention vid dysfagi kan vara
sväljningsråd, träning av munmotorik eller specifik sväljningsträning (Svensson, 2010,
s.117). En vanlig indelning av logopedens interventioner vid dysfagi är i fyra
kategorier; sensorisk (känselbaserad), kompensatorisk (ersättande), motorisk träning
med sväljning och motorisk träning utan sväljning. Den sensoriska träningen kan ske
med hjälp av sensoriska stimuli, såsom värme, kyla eller beröring. Kompensatorisk
träning används för att ersätta förlorad eller nedsatt sväljningsfunktion och kan till
exempel innebära anpassning av matens konsistens. Exempel på träning som utförs i
samband med sväljningsakten är olika sväljningsmanövrar. Träning kan också ske utan
att själva sväljningsakten är inblandad genom till exempel tungträning (Robbins m.fl.,
2008).

Då dysfagi är en vanligt förekommande följd av behandling av tumörer i huvud- och
halsregionen, möter logopeder i viss utsträckning denna patientgrupp. Funktion i
relation till livskvalitet har varit i fokus i den senaste forskningen. Denna utveckling
tros bero på att patienter som diagnosticeras med tumörer i huvud- halsregionen lever
längre idag till följd av en förbättring av cancerbehandlingen. Rehabiliterande insatser
kring dessa patienter blir därför också mer betydande (List & Bilir, 2004). En patient
som behandlats med strålning har inte nödvändigtvis samma symtom på
sväljningssvårigheter som en patient behandlad med kirurgi, vilket ger upphov till
skillnader inom denna patientgrupp. På grund av den skillnad som finns vad gäller
sväljsvårigheterna ställs logopeden inför flera beslut innan påbörjad
sväljningsbehandling, bland annat om insatser ska sättas in innan (preventivt) eller efter
(reaktivt) att dysfagi utvecklats hos patienten (Krisciunas, Sokoloff, Stepas, &
Langmore, 2012).

En undersökning som gjordes där 759 logopeder, som arbetade inom eller hade ett
intresse för området dysfagi, svarade på en webbenkät angående insatser kring patienter
med huvud- och halscancer, visade att det inte fanns några samlade riktlinjer att följa i
behandlingen av dysfagi. Detta resultat gällde behandlingsstart, frekvens, intensitet och
typ av behandling (Krisciunas m.fl., 2012). Vidare visade resultatet från 96,5 % av de
svarande logopederna att huvud- och halscancerpatienter utgjorde mindre än 50 % av
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deras patienter samt att (46,9 %) påbörjade sväljningsterapi efter cancerbehandling
(ibid).

Det finns studier som pekar åt olika håll i frågan om rehabiliterande sväljningsterapi
hjälper patienter som behandlats för huvud- och halscancer. Studier av Tang m.fl.
(2011) och van der Molen m.fl. (2011) visade att rehabiliterande insatser innan och
under cancerbehandling gav en signifikant förbättring av sväljningssvårigheterna hos
patienter med huvud- halscancer. Motsatt resultat visades i en svensk studie av Ahlberg
m.fl. (2011), där ingen positiv effekt av rehabiliterande insatser i form av
sväljningsterapi innan cancerbehandling kunde påvisas. Kulbersh m.fl. (2006)
undersökte huruvida sväljningsrelaterad livskvalitet kunde förbättras hos patienter med
huvud- och halscancer om sväljningsrehabilitering påbörjades innan cancerbehandling.
En signifikant skillnad i livskvalitet efter cancerbehandling kunde påvisas mellan den
grupp som genomgått sväljningsterapi innan behandling och kontrollgruppen, som inte
genomgått sväljningsterapi. Slutsatsen blev att sväljningsterapi innan behandling
påverkar den sväljningsrelaterade livskvaliteten positivt.

2.4. Subjektiv kontra objektiv bedömning av sväljningssvårigheter
I litteraturen görs ibland skillnad på subjektiv och objektiv bedömning av
sväljningssvårigheter (Pauloski m.fl., 2002). Ett antal studier på området visar att den
subjektiva upplevelsen av sväljningssvårigheter inte alltid stämmer överens med den
objektiva bilden, det vill säga de kliniska undersökningsfynden (Horner & Massey,
1988; Newton, Newton, Pearl, & Davidson, 1994; Witterick, Gullane, & Yeung, 1995).

Andra studier har dock visat ett samband mellan patientens upplevelse av
sväljningssvårigheterna och undersökningsfynden. En av dessa gjordes av Pauloski
m.fl. (2002) och resultatet visade att de patienter som sade sig lida av
sväljningssvårigheter hade betydligt lägre sväljningsfunktion än de som inte sade sig
lida av samma svårigheter. Två andra studier (Nathadwarawala, McGroary, & Wiles,
1994; Nathadwarawala, Nicklin, & Wiles, 1992) inkluderade patienter med
neurologiska sjukdomar och visade att den objektiva bedömningen av
sväljningshastigheten överensstämde med den subjektiva upplevelsen av
sväljningssvårigheter. De patienter som rapporterade att de upplevde svårigheter med
sväljningen hade en lägre sväljningshastighet och alltså större objektiva svårigheter än
de som inte upplevde sväljningssvårigheter.

Pauloski m.fl. (2002) menade att få studier har gjorts inom detta område på patienter
med huvud- och halscancer och de som har gjorts visar motstridiga resultat. En studie
av Cnossen m.fl. (2012) visade att 40 % av patienter behandlade för huvud- och
halscancer upplevde sväljningssvårigheter. Resultatet baserades på patienters
rapportering.

2.5. Sväljningsrelaterad livskvalitet
Livskvalitet är ett brett begrepp. Liu (1976) menade att vad som läggs i begreppet är
väldigt individuellt och att det därför finns många definitioner av det (enligt Felce &
Perry, 1995). För att kunna mäta individens livskvalitet används bland annat
psykologiska och sociala faktorer som finns i individens omgivning (Felce & Perry,
1995). Måltider är en social aktivitet och något som i alla tider och kulturer har varit
viktigt (Menzies, 1970). En person med dysfagi kan begränsas i aktivitet och
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delaktighet vid måltider och därmed påverkas livskvaliteten negativt (Svensson, 2010,
s.37)

Det svåraste, förutom att jag nu lever ett helt annat liv än tidigare, är
den sociala biten. Att äta tillsammans med andra och att ta kontakt
med vänner väljer jag för det mesta bort numera.
Ur Dysfaginytt nr. 1, 2007 s. 22 (2012-10-16)

I en studie av Ekberg m.fl. (2002), undersöktes sväljningsrelaterad livskvalitet hos 237
patienter med dysfagi från fyra europeiska länder. Resultatet visade att 55 % av dessa
patienter ansåg att sväljningssvårigheterna gjorde att de njöt mindre av livet. Att gå ut
och äta med andra var även något som 36 % undvek på grund av sin
sväljningsproblematik. Ekberg m.fl. (2002) lyfte fram sämre livskvalitet som en
konsekvens av dysfagi.

2.5.1. Sväljningsrelaterad livskvalitet hos patienter behandlade för huvud- och
halscancer

Det har gjorts ett flertal studier om hur dysfagi påverkar livskvaliteten hos patienter som
behandlats för huvud- halscancer (Chen m.fl., 2001; Cnossen m.fl., 2012; Gillespie
m.fl., 2004; Kulbersh m.fl., 2006; Nguyen m.fl., 2005). Nguyen m.fl. (2005) kom fram
till att svårighetsgraden av dysfagin är en avgörande faktor för hur mycket livskvaliteten
påverkas. De patienter som led av måttlig till svår dysfagi hade lägre resultat på både
test som avsåg livskvalitet och ångest och depression än de som hade lätt dysfagi
(Nguyen m.fl., 2005). Tumörstadium är en faktor som också har visats påverka
livskvaliteten hos patienter med huvud- och halscancer. Ett högre tumörstadium har i ett
flertal studier setts leda till en sämre livskvalitet hos patienterna (Hammerlid, Silander,
Hörnestam, & Sullivan, 2001; Hammerlid, Bjordal, m.fl., 2001; Osthus, Aarstad,
Olofsson, & Aarstad, 2012).

Kvarstående sväljningssvårigheter cirka tre år efter laryngektomi och faryngektomi,
visade sig i en studie av Ward m.fl. (2002) ha en negativ påverkan på livskvaliteten.
Resultaten visade att några av deltagarna som hade återgått till normal kost efter
behandling upplevde att kompensatoriska strategier vid sväljning, exempelvis längre tid
för intag av föda och smaknedsättning, verkade som ett milt handikapp i vardagliga
situationer (Ward m.fl., 2002). Strålning i samband med kirurgi och isolerad
cellgiftsbehandling har visats påverka patientens livskvalitet olika mycket. Vid larynx-
och hypofarynxcancer visades i en studie av Gillespie m.fl. (2004) att
cellgiftsbehandling medförde en lägre livskvalitet än övriga behandlingsformer.

2.6. Självskattningsformulär om sväljning
Patienters upplevelser av sväljning rapporteras ofta genom användning av frågeformulär
eller självskattningsformulär (Cnossen m.fl., 2012). Det har utvecklats en rad olika
självskattningsformulär om sväljning under de senaste tio åren (Carlsson m.fl., 2011).
Exempel på sådana är The Swallowing Quality of Life questionnaire (SWAL-QoL)
(McHorney m.fl., 2000), Deglutition Handicap Index (DHI) (Woisard, Andrieux, &
Puech, 2006), The MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) (Chen m.fl., 2001)
och The Eating Assessment Tool (EAT-10) (Belafsky m.fl., 2008).
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SWAL-QoL är ett instrument som används för att bedöma svårighetsgraden av
orofaryngeal dysfagi. Formuläret består av 44 frågor (McHorney m.fl., 2000). Det tar
enligt Belafsky m.fl., (2008) lång tid att genomföra, vilket har inneburit att det sällan
används kliniskt. Formuläret validerades på svenska av Finizia m.fl. (2012) för patienter
med huvud- och halscancer och patienter med neurologiska åkommor. Deglutition
Handicap Index (DHI) validerades år 2011 på holländska (Speyer m.fl., 2011) och
resultatet av studien blev att DHI inte uppfyllde de psykometriska krav som finns för ett
självskattningsformulär och det kunde därmed inte påvisas som reliabelt.

2.6.1. The MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI)
MDADI är ett självskattningsformulär om sväljningsrelaterad livskvalitet som
utvecklades av Chen m.fl. (2001). Formuläret är avsett för och anpassat till patienter
med huvud- och halscancer (Chen m.fl., 2001). Det innehåller 20 påståenden, som
delats in i fyra olika underkategorier: Global (ett påstående), Emotionell (sex
påståenden), Funktionell (fem påståenden) och Fysisk (åtta påståenden). Påståendena
graderas på en femgradig Likertskala, från 1 (stämmer precis) till 5 (stämmer inte alls)
(Chen m.fl., 2001). Likertskalan utvecklades ursprungligen av Rensis Likert 1932 och
siffrorna står för en inbördes rangordning. Det är därför inte jämna skalsteg mellan
värdena (enligt Bell & Nilsson, 2006, s. 144). Totalpoängen på MDADI sträcker sig
från 20 (låg funktionalitet) till 100 (hög funktionalitet), alltså ju högre poäng desto
högre livskvalitet (Chen m.fl., 2001).

Carlsson m.fl. (2011) översatte MDADI till svenska och validerade det genom att låta
patienter med och utan subjektiv dysfagi besvara formuläret. Resultaten visade att
MDADI är ett pålitligt självskattningsformulär som kan urskilja personer med
sväljningssvårigheter som påverkar livskvaliteten från normalbefolkningen (Carlsson
m.fl., 2011).

MDADI har använts som instrument i studier där fokus funnits på sväljningssvårigheter
relaterat till livskvalitet hos personer som behandlats för huvud- halscancer (Gillespie
m.fl., 2004; Kulbersh m.fl., 2006).

2.6.2. The Eating Assessment Tool (EAT-10)
The Eating Assessment Tool (EAT-10) är ett självskattningsformulär som används vid
sväljningsbedömning (Belafsky m.fl., 2008). Formuläret innehåller tio påståenden
angående sväljning och utformades som ett kortare alternativ till de sväljningsformulär
som redan fanns. Påståendena graderas genom siffror på en femgradig Likertskala (se
2.6.1. M. D. Dysphagia Inventory (MDADI)) för utförligare beskrivning). Graderingen
är från 0 (inget problem) till 4 (allvarligt problem) och en hög totalpoäng visar därför på
större svårigheter. Det är avsett att användas främst kliniskt, för att bedöma dysfagins
svårighetsgrad, samt som instrument för att se om sväljningsbehandling har gett något
resultat (Belafsky m.fl., 2008). Enligt formulärets utformare, Belafsky m.fl. (2008), är
ett resultat över tre poäng onormalt och alltså en indikation på att sväljningssvårigheter
föreligger.

EAT-10 är validerat på engelska (Belafsky m.fl., 2008). Formuläret har översatts till
svenska, men har inte validerats (Anonym uppgiftslämnare, Nestlé Health Science,
personligt meddelande, 2012-11-08).
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3. Syfte
Syftet med denna studie är att kartlägga förekomst av upplevda sväljningssvårigheter
hos patienter behandlade för larynx- eller hypofarynxcancer samt att sätta svårigheterna
i relation till livskvalitet. Vidare ämnar studien sammanställa patientgruppens
rapportering av logopedinsatser.

3.1. Frågeställningar
Frågeställningarna som undersökts i studien är följande:
 I vilken utsträckning förekommer upplevda sväljningssvårigheter hos patienter

behandlade för larynx- eller hypofarynxcancer?
– Finns det skillnader i förekomst med avseende på tumörlokalisation,
tumörstadium och behandlingsform?

 Hur påverkas den sväljningsrelaterade livskvaliteten hos dessa patienter och hur
stor betydelse har tumörlokalisation och tumörstadium?

 Hur många besök och vilken hjälp rapporterar de medverkande att de har fått
hos logoped?
– Hur ser behovet av logopedkontakt ut?



15

4. Metod
4.1. Material
Ett av huvudsyftena med studien var att kartlägga upplevda sväljningssvårigheter och
därför valdes att använda formulär för självskattning för datainsamling.
Huvudformuläret som användes var The M.D. Anderson Dysphagia Inventory
(MDADI) (se bilaga A). Utöver det användes även The Eating Assessment Tool (EAT-
10) (se bilaga B) samt ett frågeformulär (se bilaga C) som utformats specifikt för
studien. Frågeformuläret utprovades inte på den aktuella patientgruppen innan
undersökningen utfördes. Dock granskades formuläret och bedömdes vara relevant av
projektets handledare.

Två av formulären som användes i studien är avsedda för självskattning. MDADI består
av påståenden som tillämpats på en femgradig Likertskala, från 1 (stämmer precis) till 5
(stämmer inte alls). EAT-10 består av påståenden som graderas från 0 (inget problem)
till 4 (allvarligt problem) på en femgradig Likertskala. De två skalorna har alltså
omvänd rangordning. Frågeformuläret som utformades specifikt för studien innehåller
slutna frågor, som besvaras genom att kryssa i en ruta för ett alternativ, till exempel
Ja/Nej. Formuläret innehöll frågor om logopedkontakt, nutritionssätt,
alkoholkonsumtion och rökning samt allmänna frågor som till exempel kön.
Tidsåtgången för att besvara enkäterna samt frågeformuläret beräknades vara cirka 15
minuter.

4.2. Deltagare och procedur
Inklusionskriterier för studien var patienter som har genomgått behandling i syfte att
bota larynx- eller hypofarynxcancer vid Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan åren
2000-2009. Då studien baserades på patienters rapportering och inte endast
journalsökning, exkluderades patienter som inte längre var i livet.

Behandling definieras här som cancerbehandling samt annan kontakt med sjukhuset till
följd av behandlingen, till exempel kontroll. Tumörlokalisationerna larynx och
hypofarynx valdes för att sväljningssvårigheter har visats vara mest omfattande hos
dessa patienter.

Figur 1. Flödesschema över urval av deltagare.

I ett första steg hämtades patientdata ur ett register som tillgängliggjordes för
projektansvariga genom att verksamhetschef för Öron- näsa- halskliniken vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala gav sitt godkännande. Registret bestod av 211
patienters namn, personnummer, diagnosnummer, antal kontakter samt vårdtid. Den
information som behandlades i undersökningen var endast namn och personnummer.

211
patienter

92 möjliga
medverkande

22 svarande tre
veckor efter utskick

Ca 70
uppringda

44
samtyckande

41
inkluderade

54 svarande
totalt
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I nästa steg hämtades information ur patientjournalen för att kunna inkludera och
exkludera deltagare i studien. Informationen som hämtades för varje patient var om de
fortfarande var i livet och om patienten hade tillgängliga adressuppgifter. Ingen notering
gjordes för hur många som exkluderades av vilken orsak. Efter exkludering återstod 92
patienter. Till samtliga 92 patienter skickades ett kuvert innehållande de två
självskattningsformulären (MDADI och EAT-10), ett frågeformulär, ett
informationsbrev (se bilaga D) samt ett dokument för ifyllande av samtycke till
medverkan i studien (se bilaga E). Materialet skickades ut i början av maj 2012.

Tre veckor efter utskick hade 22 personer skickat tillbaka svar. Fem av dessa samtyckte
inte till medverkan. Därefter kontaktades de personer som ännu inte skickat tillbaka
formulären, per telefon. De personer som skickat tillbaka och meddelat att de inte ville
medverka och uppgett sitt namn, kontaktades inte per telefon. Information om
telefonnummer hämtades ur patientjournalen. Uppringning skedde en gång till varje
person om de svarade och två gånger vid olika tidpunkter till de som inte svarade vid
första försöket. Under samtalet informerades personerna om studien, gavs möjligheten
att ställa frågor och tillfrågades om medverkan.

Av 92 möjliga medverkande, gav 44 (48 %) personer samtycke till att medverka, varav
9 var kvinnor och 35 män, mellan åldrarna 43- 82. Vidare gjordes en journalsökning för
att hämta information om tumörlokalisation, tumörstadium, behandlingsform och tid för
avslutad behandling för samtliga medverkande. Två kvinnor av de svarande patienterna
som ville medverka upptäcktes ha fått diagnosen misstänkt larynxcancer, vid
hanteringen av journaldata. Ytterligare en kvinna hade inte diagnosticerats med någon
av de diagnoser som är aktuella för studien. Dessa tre patienter uteslöts av nämnda skäl
ur analysen. Därmed hanterades data från totalt 41 patienter (45 %); 35 män och 6
kvinnor i analysen. En tydligare beskrivning av de medverkandes karakteristika finns i
tabell 1.
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Tabell 1. Sammanfattning av de medverkandes karakteristika.
Antal patienter
(n=41)

Patienter med
larynxcancer
(n=34)

Patienter med
hypofarynxcancer
(n =7)

Ålder 64,4(M)
8,9(SD)

63,1(M)
8,0 (SD)

72,3(M)
9,0 (SD)

Kön
Män
Kvinnor

35 (85)*
6 (15)

29 (85)
5 (15)

6 (86)
1 (14)

Tumörstadium
T1
T2
T3
T4
Ingen information

17 (42)
10 (24)
4 (10)
6 (15)
4 (10)

14 (41)
9 (26)
3 (9)
4 (12)
4 (12)

3 (43)
1 (14)
1 (14)
2 (29)
0 (0)

Behandlingsform
Kirurgi
Strålning
Kirurgi & strålning
Strålning & kirurgi
Strålning & cellgifter

10 (24)
14 (34)
9 (22)
7 (17)
1 (2)

9 (27)
11 (32)
8 (24)
5 (15)
1 (3)

1 (14)
3 (43)
1 (14)
2 (29)
0 (0)

Tid sedan avslutad
behandling**
2-4 år
4-6 år
6-8 år
8-10 år
>10 år
Ingen information
Röker
Ja
Nej
Ingen information

7 (17)
13 (32)
9 (22)
1 (2)
8 (20)
3 (7)

4 (10)
34 (83)
3 (7)

6 (18)
11 (32)
6 (18)
1 (3)
7 (21)
3 (9)

3 (9)
29 (85)
2 (6)

1 (14)
2 (29)
3 (43)
0 (0)
1 (14)
0 (0)

1 (14)
5 (71)
1(14)

Alkoholkonsumtion***
0,1-5 glas
5-10 glas
10-14 glas
14-20 glas
>20 glas
Ingen information

22 (54)
6 (15)
1 (2)
2 (5)
1 (2)
9 (22)

19 (56)
5 (15)
0 (0)
2 (6)
1 (3)
7 (21)

3 (43)
1 (14)
1 (14)
0 (0)
0 (0)
2 (29)

*Presenteras i antal och procent (%). Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).
** Tiden är beräknad från behandlingens avslut till tiden för insamlade formulär, 2012-06-01(datumet
valdes för att underlätta beräkning och är inte det faktiska datumet för insamling för alla medverkande).
*** Alkoholkonsumtion i antal glas per vecka.

4.3. Datainsamling
Datainsamling pågick från maj till augusti 2012. Genomgång och sammanställning
skedde efterhand som data kom in.

4.3.1. Självskattningsformulär
I de 41 svarskuverten som inkluderades, saknades 12 EAT-10 och sex MDADI. På
grund av det stora bortfallet av EAT-10, valdes att utesluta den ur studien. EAT-10
användes dock som en kontroll vid misstanke om feltolkning av skalan i MDADI hos de
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medverkande genom att totalpoängen på formulären ställdes i relation till varandra. Till
exempel antogs att en låg poäng på EAT-10 borde motsvara en hög poäng på MDADI.

Data fördes in i Microsoft Excel 2011 och avidentifierades samt kodades. Information
som hämtades ur frågeformuläret sammanställdes genom att ordnas under respektive
fråga på individnivå. De data som hämtades ur de två självskattningsformulären
sammanställdes dels påstående för påstående hos varje medverkande, dels i totalpoäng.

4.3.2. Journalsökning
Akademiska sjukhuset använde journalsystemet Cambio Cosmic under tiden för
studien. Information om tumörlokalisation, tumörstadium, behandlingsform samt tid
sedan avslutad behandling hämtades ur patientjournalen för de 44 som gett sitt
samtycke till medverkan. Med tumörstadium menades vilken klassifikation som hade
bestämts för primärtumörerna hos de medverkanden och hänsyn togs inte till om
spridning förelåg eller inte. Däremot togs hänsyn till ordningsföljden vid
kombinationsbehandling, det vill säga om patienten genomgått strålning eller kirurgi
först. För att finna data som var av relevans för studien och för att undgå det som inte
var av relevans användes en strukturerad sökning i patientjournalen med hjälp av
projektets handledare. Journalsökningen pågick under en dag.

För att hitta information om vilken tumörlokalisation samt vilket tumörstadium
patienterna hade användes följande sökord i filtreringsfunktionen i journalsystemet
Cosmic: JournalLäkaranteckningar NeurodivisionenÖron -näsa
halsmottagningen/Foniatri. Anteckningar i journalen lästes igenom översiktligt för att
samla in information om tumörlokalisation och tumörstadium. Den sökväg i
filtreringsfunktionen som användes för att finna information om tid för avslutad
behandling och behandlingsform var: JournalOnkologi-, Thorax- och
medicindivisionen.

4.4. Dataanalys
Sammanställd data i Microsoft Excel 2011 fördes in i Statistical Package of Social
Scinces (SPSS) version 20.0 för beskrivande analyser samt signifikansprövning av
skillnader och samband. Signifikans definierades i denna studie som p <0,05, vilket
betyder att vi tillåter 5 % risk att slumpen har gett upphov till resultatet (Körner &
Wahlgren, 2005, s. 131). Fisher’s Exact Test (R. A. Fisher, 1922; Ronald Aylmer
Fisher, 1938) användes vid analys av skillnader i förekomst av upplevda
sväljningssvårigheter dels mellan patienter behandlade för larynx- eller
hypofarynxcancer, och dels för skillnader mellan tumörstadier i gruppen som helhet.
Testet valdes då underlaget, det vill säga antal medverkande i studien, var begränsat i
grupperna. Spearman’s korrelationskoefficient användes för att undersöka sambandet
mellan tumörstadium och sväljningsrelaterad livskvalitet. Detta icke- parametriska test
valdes för att data inte var normalfördelad. Intervallet av värdena sträcker sig mellan
+1.0 (starkt positivt samband) och -1.0 (starkt negativt samband) (Körner & Wahlgren,
2005, s. 63–78). För signifikansprövning av skillnader i totalpoäng av MDADI mellan
patienter behandlade för larynx- och hypofarynxcancer användes Mann-Whitney U- test
(Mann & Whitney, 1947). Detta test valdes av det skäl att data inte var normalfördelad
och var på intervallnivå. Tabeller och diagram valdes ut efter utprovning av hur
resultatet tydligast redovisas.
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4.5. Etiska överväganden
Undersökningen påbörjades efter att en etisk kommitté vid institutionen för
neurovetenskap vid Uppsala universitet godkänt projektplanen. Studiens syfte var att
kartlägga upplevda sväljningssvårigheter i relation till livskvalitet och patienters
rapportering av logopedinsatser i en grupp patienter behandlade för larynx- och
hypofarynxcancer. Hanteringen av data hade inte för avsikt att värdera eller peka ut
någon enskild deltagares svar utan analyserades på gruppnivå. All data som inhämtades
vid journalsökning och information från medverkande hanterades konfidentiellt under
projektets gång. Data avidentifierades och kodades i ett tidigt skede för att undvika
onödig hantering av känsliga uppgifter. Dessa uppgifter förvarades i ett låst skåp som
endast projektansvariga och kursansvarig hade tillgång till. Hantering av
personuppgifter skedde efter anvisningar i Patientdatalagen (SFS 2008: 355) samt
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Projektets ledare skrev under ett formulär om
tystnadsplikt, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, innan godkännande av tillgång till
journalsystemet gavs.

Medverkan i studien kunde eventuellt tänkas väcka negativa känslor hos deltagarna i
och med att de medvetandegjordes om sväljningssvårigheter och på så vis orsaka
lidande. Om medverkande kände oro eller hade funderingar kring den egna
sväljningsfunktionen, utöver studien, ombads de att kontakta närmaste
logopedmottagning.
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5. Resultat och diskussion
Studien behandlar många skilda frågeställningar och resultatet enskilt skulle kunna
uppfattas som svåröverskådligt. Därför valdes en sammanfogning av resultat och
diskussion, för att så långt som möjligt underlätta för läsaren. Resultaten presenteras i
huvudsak genom tabeller samt figurer och diskuteras i fritext i direkt anslutning till
varje resultat.

5.1. Information hämtad ur frågeformuläret
Allmän information om de medverkande hämtades ur frågeformuläret som utformades
specifikt för studien (se bilaga C). Frågor som behandlades var huruvida patienten
röker, hur mycket alkohol denne konsumerar per vecka samt hur patienten tillgodoser
sig föda (nutritionssätt). Information om hur många som rökte samt alkoholkonsumtion
presenteras inte i resultatet, utan valdes att presenteras i metodavsnittet (se tabell 1, 4.2.
Deltagare och procedur).

Könsfördelningen i undersökningsgruppen var ojämn (35 män och 6 kvinnor).
Den ojämna könsfördelningen är något som även kan ses i Anniko (2001, s. 264) där 80
% av andelen nya fall per år av larynx- och hypofarynxcancer bestod av män. Även
Edqvist (2011) framhöll att män är överrepresenterade inom cancer i huvud- och
halsregionen, vilket gör att stickprovets population visar på representativitet i
könsfördelning.

Samtliga medverkande rapporterade att de tillgodosåg sig näring via munnen. En
förklaring till detta kan vara att de som inte intog sin näring via munnen uppfattade att
studien inte var riktad mot dem och därför valde att inte medverka. Alternativt skulle
detta kunna förklaras av att de patienter som inte tillgodosåg sig näring via munnen var
mycket sjuka och inte orkade medverka. Det går inte att utesluta att utfallet är
representativt för den aktuella patientgruppen.

5.2. Förekomst av upplevda sväljningssvårigheter
Ett av studiens huvudsyften var att kartlägga hur många i undersökningsgruppen som
hade sväljningssvårigheter. Av resultaten (se tabell 2) framgår att 44 % av de
medverkande upplevde sväljningssvårigheter.

Tabell 2. Svar på påståendet ”Jag har sväljningssvårigheter”.

Har sväljningssvårigheter Antal Procent
Nej 23 56
Ja 18 44
Totalt 41 100

Förekomsten av sväljningssvårigheter i denna studie kan stödjas av tidigare forskning.
Det finns stöd för resultatet av förekomsten av subjektiva sväljningssvårigheter i
föreliggande studie i en undersökning gjord av Cnossen m.fl. (2012), där 40 % av
patienterna upplevde sväljningssvårigheter efter behandling av cancer i huvud- och hals.
Dock är studien av Cnossen m.fl. (2012) baserad på alla typer av cancer i huvud- och
halsregionen och inte bara på larynx- och hypofarynxcancer och koppling till
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föreliggande studie bör därför göras med försiktighet. Francis m.fl., (2010) fick
resultatet att 40 % av deltagarna i studien hade sväljningssvårigheter inom tre år efter
behandling. I studien av Francis m.fl. (2010) var bedömningen av
sväljningssvårigheterna klinisk och alltså objektiv. Det är emellertid viktigt att ta
hänsyn till den skillnad som kan förekomma i subjektiv och objektiv bedömning av
sväljningssvårigheter (Pauloski m.fl., 2002). Förekomsten av sväljningssvårigheter i
föreliggande studie är baserad på patientrapporter och räknas därmed som subjektiva
sväljningssvårigheter.

5.2.1. Upplevda sväljningssvårigheter med avseende på tumörlokalisation

Figur1. Stapeldiagram över antal medverkande som rapporterat ja respektive nej på påståendet ”Jag har
sväljningssvårigheter” med avseende på tumörlokalisation i antal (siffror ovanför staplarna) och procent
(%) inom varje grupp.

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i upplevda sväljningssvårigheter mellan
larynx- och hypofarynxcancer (p = 0,21). Den ojämna fördelningen mellan grupperna
gör att det är svårt att dra några slutsatser av signifikanstestning. En skillnad som inte är
signifikant är därför inte ett förvånande resultat med tanke på att den ena gruppen är
betydligt mindre än den andra.

I figur 1 ser vi dock en tendens till att en skillnad finns, då en övervägande del (71 %)
av de medverkande som behandlats för hypofarynxcancer upplevde
sväljningssvårigheter i förhållande till de som behandlats för larynxcancer, där endast
38 % upplevde sväljningssvårigheter. Det går därför inte att utesluta att resultatet hade
blivit signifikant om grupperna varit mer jämnt fördelade i antal.

Av de medverkande hade 34 (83 %) behandlats för larynxcancer och 7 (17 %) för
hypofarynxcancer. Denna skillnad kan även styrkas i Anniko (2012, s. 314) där en
naturlig skillnad finns mellan grupperna vad gäller förekomst av antal nya fall per år.
För larynxcancer var antalet nya fall per år 182 stycken i förhållande till 60 nya fall för
hypofarynxcancer. Dessutom redovisas en femårsöverlevnad som är betydligt lägre för
hypofarynxcancer än den för larynxcancer, vilket skulle kunna ses som en ytterligare
orsak till underrepresentationen av patienter med hypofarynxcancer i föreliggande
studie.
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En studie på området har visat att dysfagi vid huvud- och halscancer förekommer i
högst grad hos patienter med hypofarynxcancer (Francis m.fl., 2010). Utfallet i
föreliggande studie av sväljningssvårigheter i gruppen med hypofarynxcancer kan även
relateras till tidigare forskning där det har visats att tumörer i hypofarynx ofta upptäcks i
ett senare skede och att en tidig spridning av tumören förekommer (Berrino & Gatta,
1998; Helliwell, 2003). Dessa faktorer leder ofta till att mer omfattande behandling
krävs bland annat i form av kombination av olika behandlingsformer (Markman, 2008,
s.1). Flera studier har visat att patienter som genomgått kombinationsbehandling har
sväljningssvårigheter i högre grad (Perry m.fl., 2003; Zuydam m.fl., 2005). Alltså skulle
patienter med hypofarynxcancer få en mer omfattande behandling och därmed kunna
tänkas ha mer sväljningssvårigheter än patienter med larynxcancer.

I den forskning som gjorts på området sväljningssvårigheter i relation till
tumörlokalisation delas vanligtvis huvud- och halscancer in i olika grupper, där larynx-
och hypofarynxcancer ofta behandlas som en grupp (Langerman m.fl., 2007; Stenson
m.fl., 2000). Därför är det svårt att styrka resultatet genom tidigare forskning med
liknande resultat, då patienter med larynx- och hypofarynxcancer behandlats som skilda
grupper i den aktuella frågeställningen.
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5.2.2. Upplevda sväljningssvårigheter i relation till tumörstadium och
behandlingsform

Tabell 3. Presentation av vilka behandlingsformer som använts vid olika tumörstadium i antal (n).
Behandlingsform

TotaltOperation Strålning

Operation
+

strålning

Strålning
+

operation

Strålning
+

cellgifter

Tumörstadium T1 7 5 3 2 0 17
T2 0 8 1 1 0 10
T3 1 0 1 2 0 4
T4 0 1 2 2 1 6
Ingen
information 2 0 2 0 0 4

Totalt 10 14 9 7 1 41

Som tabell 3 visar var strålning (isolerat) den vanligaste behandlingsformen. T1
behandlades i större utsträckning med operation eller strålning (isolerat), medan T2 i
högre grad behandlades med endast strålning. Vid högre tumörstadium (T3 och T4)
förekom kombinerad behandling i högre grad, till exempel strålning följt av operation.
Resultatet kan bekräftas av Markman (2008, s. 1) som redovisade att strålning och
operation ofta förekommer separat i de två lägre tumörstadierna, medan en kombination
av olika behandlingar ofta används vid de två högre.

Vilken form av cancerbehandling som väljs är beroende av flera faktorer. En av dessa är
tumörstadium, då tumörens storlek, utbredning och invasion avgör vilken behandling
som är lämpligast (Groher & Crary, 2010, s. 103). Vilket tumörstadium patienten har
och vilken behandlingsform som används samvarierar alltså och det är svårt att utesluta
den ena när den andra ska undersökas.
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5.2.2.1 Tumörstadium

Figur 2. Stapeldiagram över antal medverkande som rapporterat ja respektive nej på påståendet ”Jag har
sväljningssvårigheter” med avseende på tumörstadium T1-T4. Presenterat i antal (n) och procent (%)
inom varje grupp.

I figur 2 kan vi se en tendens till att sväljningssvårigheter i högre utsträckning
förekommer i de högre tumörstadierna. Resultatet för de fyra tumörstadierna delades
upp i två grupper, grupp ett (T1 och T2) och grupp två (T3 och T4), för att kunna
jämföra och se om en signifikant skillnad mellan dessa två grupper fanns. En signifikant
skillnad kunde påvisas mellan grupp ett och två med avseende på sväljningssvårigheter
(p = 0,006). Hänsyn bör dock tas till att antalet personer i varje grupp är lågt.

Tidigare forskning visar på motsatt resultat och har inte sett något samband mellan ett
avancerat tumörstadium (T3 och T4) och dysfagi (Nguyen m.fl., 2005, 2008).
I föreliggande studie har patienterna svarat på om huruvida de upplever
sväljningssvårigheter efter cancerbehandlingen. Huruvida sväljningssvårigheter
föreligger kan bland annat härledas till hur stor tumören är samt hur stor dess
utbredning är. I en studie av Stenson m.fl. (2000) ses denna koppling främst
preoperativt, det vill säga innan patienten behandlats för sin cancer och tumören tagits
bort eller reducerats. Hypotetiskt gör detta att det tumörstadium som patienten hade,
skulle kunna ses som en indirekt faktor till sväljningsvårigheter då tumören är borttagen
eller reducerad genom behandling. Det skulle alltså vara behandlingen som skulle kunna
ses som den direkta orsaken till sväljningssvårigheterna. Detta är viktigt att ta hänsyn
till vid tolkningen av skillnaden i förekomsten av sväljsvårigheter mellan de olika
tumörstadierna.

24

5.2.2.1 Tumörstadium

Figur 2. Stapeldiagram över antal medverkande som rapporterat ja respektive nej på påståendet ”Jag har
sväljningssvårigheter” med avseende på tumörstadium T1-T4. Presenterat i antal (n) och procent (%)
inom varje grupp.

I figur 2 kan vi se en tendens till att sväljningssvårigheter i högre utsträckning
förekommer i de högre tumörstadierna. Resultatet för de fyra tumörstadierna delades
upp i två grupper, grupp ett (T1 och T2) och grupp två (T3 och T4), för att kunna
jämföra och se om en signifikant skillnad mellan dessa två grupper fanns. En signifikant
skillnad kunde påvisas mellan grupp ett och två med avseende på sväljningssvårigheter
(p = 0,006). Hänsyn bör dock tas till att antalet personer i varje grupp är lågt.

Tidigare forskning visar på motsatt resultat och har inte sett något samband mellan ett
avancerat tumörstadium (T3 och T4) och dysfagi (Nguyen m.fl., 2005, 2008).
I föreliggande studie har patienterna svarat på om huruvida de upplever
sväljningssvårigheter efter cancerbehandlingen. Huruvida sväljningssvårigheter
föreligger kan bland annat härledas till hur stor tumören är samt hur stor dess
utbredning är. I en studie av Stenson m.fl. (2000) ses denna koppling främst
preoperativt, det vill säga innan patienten behandlats för sin cancer och tumören tagits
bort eller reducerats. Hypotetiskt gör detta att det tumörstadium som patienten hade,
skulle kunna ses som en indirekt faktor till sväljningsvårigheter då tumören är borttagen
eller reducerad genom behandling. Det skulle alltså vara behandlingen som skulle kunna
ses som den direkta orsaken till sväljningssvårigheterna. Detta är viktigt att ta hänsyn
till vid tolkningen av skillnaden i förekomsten av sväljsvårigheter mellan de olika
tumörstadierna.

24

5.2.2.1 Tumörstadium

Figur 2. Stapeldiagram över antal medverkande som rapporterat ja respektive nej på påståendet ”Jag har
sväljningssvårigheter” med avseende på tumörstadium T1-T4. Presenterat i antal (n) och procent (%)
inom varje grupp.

I figur 2 kan vi se en tendens till att sväljningssvårigheter i högre utsträckning
förekommer i de högre tumörstadierna. Resultatet för de fyra tumörstadierna delades
upp i två grupper, grupp ett (T1 och T2) och grupp två (T3 och T4), för att kunna
jämföra och se om en signifikant skillnad mellan dessa två grupper fanns. En signifikant
skillnad kunde påvisas mellan grupp ett och två med avseende på sväljningssvårigheter
(p = 0,006). Hänsyn bör dock tas till att antalet personer i varje grupp är lågt.

Tidigare forskning visar på motsatt resultat och har inte sett något samband mellan ett
avancerat tumörstadium (T3 och T4) och dysfagi (Nguyen m.fl., 2005, 2008).
I föreliggande studie har patienterna svarat på om huruvida de upplever
sväljningssvårigheter efter cancerbehandlingen. Huruvida sväljningssvårigheter
föreligger kan bland annat härledas till hur stor tumören är samt hur stor dess
utbredning är. I en studie av Stenson m.fl. (2000) ses denna koppling främst
preoperativt, det vill säga innan patienten behandlats för sin cancer och tumören tagits
bort eller reducerats. Hypotetiskt gör detta att det tumörstadium som patienten hade,
skulle kunna ses som en indirekt faktor till sväljningsvårigheter då tumören är borttagen
eller reducerad genom behandling. Det skulle alltså vara behandlingen som skulle kunna
ses som den direkta orsaken till sväljningssvårigheterna. Detta är viktigt att ta hänsyn
till vid tolkningen av skillnaden i förekomsten av sväljsvårigheter mellan de olika
tumörstadierna.



25

5.2.2.2 Behandlingsform

Figur 3. Stapeldiagram över antal medverkande som rapporterat ja respektive nej på påståendet ”Jag har
sväljningssvårigheter” med avseende på behandlingsform. Presenteras i antal (n) och procent (%) inom
varje behandlingsform.

I föreliggande studie visade resultatet, sett i procent i förhållande till antal, att flest hade
sväljningssvårigheter i gruppen som behandlats med operation följt av strålning (se
Figur 3). Detta stöds av resultat från andra studier som har visat på att
sväljningssvårigheter kan förvärras vid efterföljande strålbehandling (Perry m.fl., 2003;
Winter m.fl., 2004; Zuydam m.fl., 2005). Resultatet skulle också kunna bero på att
patienter som behandlats med operation följt av strålning i vissa fall har
laryngektomerats och/eller faryngektomerats och därmed upplevde mer
sväljningssvårigheter (Ward m.fl., 2002). I föreliggande studie har inte tagits hänsyn till
vilken typ av operation som utförts och därför kan det endast spekuleras i om detta är en
möjlig orsak. De patienter som enbart fått strålbehandling var den grupp med minst
sväljningssvårigheter tätt följt av de som behandlats enbart genom operation. Några
slutsatser kan dock inte dras utifrån detta på grund av litet antal i de olika grupperna och
därmed en svag representativitet för olika behandlingsformer i ett större sammanhang.

Huruvida sväljningssvårigheter uppstår eller inte och vilken svårighetsgrad de får vid
cancer i huvud- och halsregionen kan bland annat bero på vilken typ av behandling som
genomförts. Litteraturen på området är dock inte enig. Å ena sidan finns det de som
dragit slutsatsen att behandlingsform inte påverkar dysfagins svårighetsgrad (Nguyen
m.fl., 2009), å andra sidan finns de studier som visat att behandlingsform påverkar
utfallet av sväljningssvårigheter (Francis m.fl., 2010).
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5.3. Upplevda sväljningssvårigheter i relation till livskvalitet
5.3.1. Resultat på MDADI

Figur 4. Punktdiagram över fördelningen av totalpoängen på MDADI mellan de medverkande, n =35. X-
axeln: medverkandes kodnummer 1-41. Y- axeln: totalpoängen är fördelad på en intervallskala.100 poäng
= high functioning, 20 poäng = low functioning. Högre poäng betyder en högre livskvalitet relaterad till
sväljning (Chen m.fl., 2001).

Figur 4 redovisar att det är en stor spridning av poängen (23-100). Av 35 svarande på
MDADI har 24 (69 %) fått under 100 poäng på MDADI.

En medverkande fick 23 poäng, något som skulle kunna ses som ett extremvärde.
Poängen relaterades dock till totalpoängen på EAT-10 och visade att feltolkning inte
förelåg, det vill säga att poängen var rimlig. Totalpoängen ger en bild av
medverkandens sväljningsrelaterade livskvalitet och säger inget om sväljfunktion eller
svårighetsgrad av sväljningssvårigheterna. Den stora spridningen av totalpoängen och
därmed den varierade livskvaliteten hos de medverkande kan ses som förväntad. Enligt
Liu (1976) är definitionen och skattningen av livskvalitet väldigt individuell (enligt
Felce & Perry, 1995), något som skulle kunna förklara spridningen i föreliggande
studies resultat.

Som tidigare nämnts har 24 medverkande (69 %) fått under 100 poäng på MDADI men
endast 18 (51 %) svarat ”Ja” på påståendet ”Jag har sväljningssvårigheter”. Det kan
spekuleras i varför personer som svarat ”Nej” på frågan om de har sväljningssvårigheter
trots att de inte fått full poäng på MDADI. En förklaring till detta skulle vara att de inte
upplever att svårigheterna är omfattande nog att nämna. När de sedan läst igenom
påståendena i MDADI, föreföll kanske somliga påståenden passa in på deras upplevelse
av sväljningen ändå.
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5.3.2. Livskvalitet i relation till tumörstadium

Figur 5. Punktdiagram som visar fördelningen av totalpoängen på MDADI i relation till tumörstadium.
X-axeln: tumörstadium: 1=T1, 2=T2, 3=T3, 4=T4. Y-axeln: totalpoängen fördelad på en intervallskala
som visar sväljningsrelaterad livskvalitet (100 poäng = hög funktionalitet, 20 poäng = låg funktionalitet).
Högre poäng betyder en högre livskvalitet relaterad till sväljning (Chen m.fl., 2001).

Figur 5 visar att ju högre tumörstadium som förelåg desto lägre var skattningen i
MDADI. Den medverkande som hade skattat 23 poäng syns inte i figuren, då
programmet som användes vid uträkning hanterade det som ett extremvärde. Högre
tumörstadium korrelerade med lägre skattad sväljningsrelaterad livskvalitet i ett
måttligt- starkt negativt samband (rho = -0,65, p<0,001). Sambandet var starkt
signifikant och därför valdes signifikansnivån p<0,001istället för p<0,05 för att visa
detta. De patienter som hade tumörstadium T3 och T4 skattade sin livskvalitet lägre än
de som haft tumörstadium T1och T2.

Det ovan nämnda sambandet skulle kunna förklaras av att patienter med högre stadium
ofta får en mer omfattande behandling och således fler bieffekter som kan påverka den
upplevda sväljningen negativt. De uppkomna sväljningssvårigheterna skulle i sin tur
kunna påverka livskvaliteten negativt. En svensk studie av Hammerlid m.fl. (2001)
visade att tumörstadium vid cancer i huvud- och halsregionen var den faktor som hade
störst påverkan på skattningen av livskvalitet. Patienter med ett högre tumörstadium
(T3, T4) skattade betydligt sämre livskvalitet än de med lägre tumörstadium (T1, T2).
Även en norsk studie av Osthus m.fl. (2012) visade liknande resultat; att högre
tumörstadium korrelerade med sämre livskvalitet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till
att de nämnda studierna undersökte livskvalitet i stort, där sväljningsrelaterad
livskvalitet endast var en del. Resultaten av tidigare forskning ger alltså visst stöd åt
resultatet i föreliggande studie.
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5.3.3. Sväljningsrelaterad livskvalitet i relation till tumörlokalisation

Figur 6. Låddiagram över skillnaden i fördelningen och median av totalpoäng på MDADI mellan
patienter behandlade för larynx- eller hypofarynxcancer. Larynxcancer (n=34), hypofarynxcancer (n=7).

Vid jämförelse av totalpoängen av MDADI mellan patienter behandlade för larynx- och
hypofarynxcancer fann vi ingen statistiskt signifikant skillnad, (p = 0,17). Figur 6 pekar
ändå på att medianvärdet var betydligt lägre för patienter behandlade för
hypofarynxcancer (69.5 poäng) än för de som behandlats för cancer i larynx (96 poäng).

Det har gjorts mycket forskning på området sväljningsrelaterad livskvalitet hos patienter
som behandlats med huvud- och halscancer (Chen m.fl., 2001; Cnossen m.fl., 2012;
Gillespie m.fl., 2004; Kulbersh m.fl., 2006; Nguyen m.fl., 2005). MDADI används i
många av dessa studier som instrument för att mäta livskvalitet i relation till sväljning
(Gillespie m.fl., 2004; Kulbersh m.fl., 2006). Enligt vår vetskap finns få studier som
fokuserat på skillnaden mellan patienter med larynx- och hypofarynxcancer vad gäller
sväljningsrelaterad livskvalitet. De flesta studier som gjorts har undersökt flera
tumörlokalisationer och behandlat larynx- och hypofarynxcancer som en grupp. Detta
gör det svårt att styrka resultatet i vår studie med tidigare liknande resultat. En svensk
studie av Hammerlid m.fl. (2001) visade dock att patienter med hypofarynxcancer
rapporterade sämst livskvalitet vid jämförelse med patienter med larynx- och
munhålecancer. Studien gjordes dock innan cancerbehandling och inte efter som i
föreliggande studie. En hypotetisk förklaring till en sämre livskvalitet hos dessa
patienter är att prognosen för hypofarynxcancer har visats vara sämre än den för
larynxcancer (Wycliffe m.fl., 2007), vilket i sig skulle kunna vara en faktor som
påverkar individens livskvalitet.
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5.4. Logopedkontakt
5.4.1. Logopediska interventioner
Av 41 medverkande i studien hade 32 svarat på frågor om logopedkontakt i
frågeformuläret. Av dessa hade 18 (56 %) haft kontakt med logoped. 15 av 18
medverkande angav vilken typ av kontakt de har haft med logoped. Vanligast var
rådgivning som 10 patienter (67 %) fått, två patienter (13 %) har fått behandling och två
(13 %) har fått både rådgivning och behandling. En patient (7 %) svarade ”Annat”,
vilket inte specificerades. Av de 18 patienter som hade haft kontakt med logoped hade
sex (33 %) varit på besök hos logopeden 1-5 gånger, sju (39 %) 5-10 gånger och fyra
(22 %) >10 gånger.

Det var samma antal medverkande som rapporterade att de haft kontakt med logoped
(18 personer), som det antal som upplevde sväljningssvårigheter (18 personer). Detta
betyder emellertid inte att det båda grupperna representerades av samma personer.
Några skrev att de gått i röstbehandling hos logoped och andra att de fått rådgivning och
stöd med sådant som inte hade med sväljningsvårigheter att göra. Detta är ett förväntat
resultat då behandling av cancer i huvud- halsregionen medför en rad olika
biverkningar, där sväljningssvårigheter endast är en del (Anniko, 2012, s. 313). Det går
således inte att utesluta att de personer som haft kontakt med logoped har sökt eller
erbjudits hjälp för något annat än sväljningssvårigheter.

5.4.2. Behov av logopedkontakt
Som tidigare nämnts har 18 (44 %) av de medverkande angett att de hade haft kontakt
med logoped i samband med sin behandling. I denna grupp hade 13 (72 %) blivit
erbjudna logopedkontakt och fem (28 %) sökt kontakt på eget initiativ.

Tabell 4. Förhållandet mellan de som upplever sväljningssvårigheter och de som inte gör det med
avseende på om de erbjudits och velat ha kontakt med logoped. Presenterat i antal (n).

Har sväljningssvårigheter

Velat ha
logopedkontakt

TotaltNej Ja

Nej Erbjudits Nej 11 2 13
Ja 3 1 4

Totalt 14 3 17

Ja Erbjudits Nej 0 6 6
Ja 3 6 9

Totalt 3 12 15

Totalt Erbjudits Nej 11 8 19
Ja 6 7 13

Totalt 17 15 32

För att svara på frågeställningen angående hur behovet av logopedkontakt ser ut i denna
patientgrupp, valde vi att jämföra hur många som velat ha logopedkontakt med hur
många som erbjudits det. För att kunna säga något om de personer som haft kontakt
med logoped, tog vi även hänsyn till om de upplevde sväljningssvårigheter eller inte.
Som tabell 4 visar, rapporterade sex personer av de som svarat att de hade
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sväljningssvårigheter att de inte hade erbjudits logopedkontakt. Av dessa sex personer
rapporterade alla att de hade velat ha kontakt med logoped. Det kan spekuleras i
anledningen till att det fanns personer som inte erbjudits kontakt med logoped trots att
de hade velat ha det. Utfallet kan förklaras av att upplevda svårigheter med sväljning
har uppkommit i ett senare skede eller inte påtalats alls av patienten och medfört att
erbjudan uteblev. Tre personer av de som hade velat ha logopedkontakt men inte
erbjudits sökte kontakt på eget initiativ.

Det är viktigt att ta i beaktning att det är enskilda personers uppfattning som
presenteras. Tolkningen av vad ”erbjudits” innebär kan förstås variera och så även
minnet. Om det var länge sedan vederbörande genomgick sin cancerbehandling, går det
inte att utesluta att en eventuell erbjudan om logopedkontakt har glömts bort. Det kan
även vara så att sväljningssvårigheterna har uppkommit nyligen och att det helt enkelt
inte funnits tid till en ny kontakt med vården och logoped eller att det inte prioriterats av
patienten.

Resultaten som presenterats ovan skulle kunna tyda på att det finns brister i att fånga
upp patienter behandlade för larynx- eller hypofarynxcancer med sväljningssvårigheter
för logopedkontakt. Vilken sanning som än föreligger, är det viktigt att dessa personer
erbjuds den vård och det stöd de behöver för sina sväljningssvårigheter. Det finns
tidigare forskning som visat att tidiga insatser kan påverka den sväljningsrelaterade
livskvaliteten (Kulbersh m.fl., 2006). Därmed styrks det faktum att logopedens insatser i
denna patientgrupp är av stor vikt.

5.5. Metoddiskussion
För att fånga in upplevda sväljningssvårigheter valdes datainsamling i form av
frågeformulär avsedda för självskattning. Studien gjordes i inlärningssyfte som ett
examensarbete på logopedprogrammet. Reservationer för eventuella fel i uppsatsen görs
å författarnas sida då erfarenhet, främst klinisk, saknas inom området. Uppsatsen har
dock gjorts i syfte av att kartlägga och beskriva ett fenomen kvantitativt och ger en bild
av hur det ser ut i just detta stickprov. Efter datainsamling och analys har en del frågor
som bör diskuteras upptäckts.

5.5.1. Material
MDADI användes som huvudformulär i undersökningen, då det är anpassat för den
specifika grupp av patienter som studien avser att undersöka, samt har fokus på
sväljningsrelaterad livskvalitet. Formuläret är också validerat på svenska, vilket inger
förtroende i användningen av det. Trots detta har problem med formuläret dykt upp
under studiens gång. Ett antal påståenden (F2, E5 och P5) kan tolkas på flera sätt. De är
inte specifikt inriktade på sväljförmågan, vilket kan påverka formulärets reliabilitet.
Enkäten är utformad genom påståenden som graderas på en femgradig Likertskala. Det
som skiljer skalan i studien från vanligt förekommande Likertskalor är att det är
omvänd rangordning, där ”stämmer inte alls” markeras med hög siffra (5) och ”stämmer
precis” markeras med låg siffra (1). Detta kan innebära att de medverkande genom
missuppfattning eller feltolkning kopplar en uppfattning till fel siffra, d.v.s. 1 (stämmer
precis), istället skattas som 1 (stämmer inte alls). För att kontrollera denna eventuella
felvariabel, i de fall då det rådde osäkerhet, ställdes totalpoängen i EAT-10 i relation till
de i MDADI. En relativt hög totalpoäng på MDADI skulle då motsvara en relativt låg i
EAT-10. Denna kontroll användes vid ett tillfälle under sammanställning av formulären.
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Frågeformuläret som användes i studien har utformats av projektansvariga i samarbete
med handledare. Formuläret består av slutna frågor då vi eftersträvade kvantitativa
resultat för att undersöka förekomst och skillnader. Validiteten och reliabiliteten av
frågeformuläret prövades inte innan användning. Ett pilottest, där man provar
formuläret på ett antal personer, hade varit av värde.

För att snabbt fånga upp vilka som hade sväljningssvårigheter och vilka som inte hade
det, fick de medverkande svara ja eller nej på påståendet ”Jag har
sväljningssvårigheter”. Detta påstående kunde istället formulerats på följande sätt: ”Jag
upplever svårigheter när jag äter/ dricker eller sväljer”. Detta för att förtydliga att det
handlar om den egna upplevelsen om sväljningssvårigheterna. Nu kan inte uteslutas att
även personer som har fått diagnosticerad dysfagi men som inte själva upplever några
svårigheter också svarat ja. En ytterligare risk är att de medverkande tolkade påståendet
som att sväljningssvårigheterna måste vara bekräftade i en klinisk bedömning och
därmed svarat nej trots att de upplever vissa sväljningssvårigheter.

Information om rökning och alkoholkonsumtion inhämtades i syfte att undersöka
huruvida dessa två faktorer påverkade utfallet av förekomst av sväljningssvårigheter.
Detta valde vi att utesluta på grund av begränsningar i tid och utrymme i uppsatsen.
Bland svaren på alkoholkonsumtion visade det sig att flera deltagare själv skrivit till
ytterligare ett alternativ, 0 glas per vecka. Alternativet har uteblivit av misstag och
skulle varit med och kompletterat övriga alternativ. Det närmsta alternativet var 0.1-5
glas per vecka. Dessa svar har vi angett som uteblivna eftersom det kan ha funnits flera
medverkande som skulle kryssat i 0 glas om det funnits med som alternativ men som nu
valde det närmsta alternativet.

De allmänna frågorna om rökning, nutrition och alkoholkonsumtion skulle med fördel
varit först i formuläret. På så vis hade det varit tydligare att samtliga medverkande,
oavsett om man har sväljningssvårigheter eller inte, ska besvara dessa. Det är flera av de
medverkande som har skrivit kommentarer på olika ställen i enkäterna. En ”Övrigt”-
fråga hade därför varit av stor nytta.

5.5.2. Deltagare och procedur
Vi valde att inkludera patienter som behandlats för larynx- och hypofarynxcancer
mellan 2000- 2009, för att det skulle ha gått minst två år efter avslutad
cancerbehandling. Detta gjordes för att patienterna skulle ha återhämtat sig från de
akuta effekterna av cancerbehandlingen som annars kunde ha påverkat resultatet. Tre
personer föll som tidigare nämnt (se 4.2. Deltagare och procedur) utanför ramen för
inklusionskriterierna. Vi vet inte orsaken till varför de hamnade i det ursprungliga
patientregistret och kan därför endast spekulera i detta. Möjligen hamnade de i registret
för att fel diagnos ändå hade registrerats i systemet eller att ”misstänkt larynxcancer”
registrerats som larynxcancer.

Bortfallet av medverkande kan diskuteras och bero av flera orsaker. Det är viktigt att
ställa sig frågan vilka personer som valde att inte vara med och varför de inte ställde
upp genom medverkan i studien. Detta eftersom det finns en sannolikhet att de som inte
svarade faktiskt skiljer sig från de som svarade (Moser & Kalton, 1971, s. 267-268).
Allmänt ointresse, tidsbrist, oförmåga att svara på en enkät, flytt, sjukdom eller dödsfall
är några exempel. Det kan även ha varit så att de inte ansåg sig ha sväljningssvårigheter
och av den anledningen inte var intresserade av att medverka. Som vi nämnde i
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resultatet (se 5.1. Information hämtad ur frågeformuläret) tillgodosåg sig samtliga
medverkande näring via munnen. Det går inte att utesluta att personer som tillgodosåg
sig näring på annat sätt, till exempel via sond eller PEG som gavs som alternativ i
frågeformuläret, inte ansåg att studien riktades mot dem och valde att inte medverka.
Anledningen till utebliven medverkan skulle i detta fall kunna tänkas vara att dessa
personer inte sväljer och därmed inte har sväljningssvårigheter. Detta även om orsaken
till att de inte tillgodoser sig näring via munnen är att de hade sväljningssvårigheter.

5.5.3. Datainsamling
I studien användes tre enkäter: MDADI, EAT-10 och ett allmänt frågeformulär.
Tidsbrist gjorde att vi valde att koda materialet efter insamling av formulär och enkäter.
Alternativet hade varit att koda formulären innan utskick för att underlätta arbetet vid
insamling och sammanställning av data. Problem uppstod i och med att några personer
som skickade tillbaka svar och inte gav sitt samtycke till medverkan inte heller uppgav
sitt namn. Detta gjorde att det var omöjligt för oss att veta vilka dessa personer var. På
grund av detta kontaktades även personerna som inte samtyckt till medverkan och inte
uppgett sitt namn, via telefon.

Av de 41 personer som deltog i studien var det 12 enkäter av EAT-10 och 6 enkäter av
MDADI som inte var medskickade i svarskuverten. Vad detta bortfall beror på kan ha
åtskilliga orsaker. Samtliga 6 medverkande som inte skickade med MDADI angav att de
inte hade några sväljningssvårigheter. Det kan därför vara möjligt att de inte tyckte att
det var viktigt att skicka med enkäterna eftersom de inte ansåg sig ha några besvär. Vad
gäller frågeformulär EAT-10 är det ett större bortfall på 29 %. Av de 12 medverkande
som inte skickade med EAT- 10, angav sju att de inte hade några sväljningssvårigheter.
Det kan spekuleras i eventuella orsaker till att detta självskattningsformulär inte
bifogades i svarskuvertet hos fem personer som angav att de hade sväljningssvårigheter.
Huvudformuläret MDADI placerades överst av formulären i kuverten och har rimligtvis
besvarats först. En orsak kan därför vara att man ansåg sig redan ha besvarat hur man
upplever sin sväljning i den första enkäten (MDADI) och av den anledningen inte
besvarade och skickade med den andra (EAT-10). En annan anledning förutom de ovan
nämnda, vara att enkäten består av ett enskilt blad som lätt kan komma bort.

Journalsökningen påbörjades efter att de medverkande gett sitt samtycke. Information
som hämtades var vilken typ av cancer, tumörstadium, vilken sorts cancerbehandling
och datum för avslutad behandling som patienten genomgått. Vi valde att begränsa
undersökningen i flera avseenden på grund av begränsningar av uppsatsens längd och
omfattning. Medvetet har vi uteslutit om spridning av tumör och om eventuell
behandling som följd förekommit, samt om återfall av cancern förekom. Stråldosering
och antal doseringar samt storlek och antal kirurgier är ytterligare några variabler som
har uteslutits. Det kan inte uteslutas att dessa oberoende faktorer har haft påverkan på
utfallet i förekomst av sväljningssvårigheter i patientgruppen.

5.5.4. Etiska överväganden
Tre personer som gett sitt samtycke till medverkan uteslöts för att de inte uppfyllde
inklusionskriterierna. Detta kunde inte ha undvikits då informationen om
tumörlokalisation krävde genomgång av journalerna, vilket kunde genomföras först
efter att samtycke getts från de medverkande. Övriga sjukdomstillstånd som kan
påverka sväljförmågan (Logemann, 1998, s. 332, 334 & 337-338; Svensson, 2010, s.
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28-29) hade vi önskat undersöka i journalerna för att öka mätsäkerheten. Av etiska skäl
valde vi att bortse från denna faktor eftersom vi inte bett om tillstånd, i
informationsbrevet, att titta i journalerna efter detta. På grund av strukturen i
journalsystemet Cambio Cosmic, var det svårt att hitta specifik information, vilket
medförde att information som inte hanterades i studien ändå var tillgänglig för
projektansvariga. Åtgärder som vidtogs för att undvika detta i så stor utsträckning som
möjligt var att projektansvariga höll sig till specifika, förutbestämda sökord och endast
sökte efter information som var relevant för studien.

5.6. Slutsatser
I studien medverkade 41 av 92 möjliga medverkande, vilket ger en deltagandefrekvens
på 45 %. Urvalet kan därför inte sägas representera en större population, det vill säga
alla patienter med larynx- och hypofarynxcancer. Av den anledningen kan resultatet inte
generaliseras. Däremot kan studien ses som en pilotstudie och kan generera nya
hypoteser till framtida forskning. I studien framkom att upplevda sväljningssvårigheter
är vanligt hos patienter behandlade för larynx- och hypofarynxcancer. 44 % av de
medverkande upplevde sväljningssvårigheter. De upplevda sväljningssvårigheterna
förekom i större utsträckning och hade större negativ inverkan på den
sväljningsrelaterade livskvaliteten hos de som behandlats för hypofarynxcancer, än för
de som behandlats för larynxcancer. Patienter med högre tumörstadier (T3,T4) hade
signifikant högre förekomst av upplevda sväljningssvårigheter än patienter med lägre
tumörstadier (T1,T2). Högre tumörstadium visade sig också bidra till lägre skattad
sväljningsrelaterad livskvalitet. När det kom till behandlingsformer hade patienter som
behandlats med operation följt av strålbehandling högre förekomst av upplevda
sväljningssvårigheter än patienter behandlade med övriga behandlingsformer. Vad
gällde logopedens insatser tillgodosågs inte alltid de behov som fanns hos patienterna.
Studien har gett en uppfattning av hur många patienter med larynx- respektive
hypofarynxcancer som upplevde sväljningssvårigheter och har ökat vår förståelse för
hur stor påverkan svårigheterna har på patienternas livskvalitet. Logopeden har ett stort
ansvar i rehabiliteringen av dessa patienter. Denna studie visade att patienter som hade
högre tumörstadium hade lägre sväljningsrelaterad livskvalitet. Det kan därför vara av
värde för logoped och övriga inom vården att arbeta för att dessa patienter ska få en
bättre sväljningsrelaterad livskvalitet. Det är även viktigt att alla erbjuds det stöd och
den hjälp de behöver från logopeden.

5.7. Förslag till framtida forskning
Föreliggande studie är en kvantitativ studie av deskriptiv karaktär om upplevda
sväljningssvårigheter hos personer som har behandlats för cancer i struphuvud och
nedre svalg. Framtida studier skulle kunna undersöka orsakssamband mellan upplevda
sväljningssvårigheter och exempelvis behandlingsform, för att med större säkerhet
kunna säga något om utfallet av sväljningssvårigheter redan innan cancerbehandling. I
framtida forskning skulle det, ur en logopedisk synvinkel, även vara intressant att
inkludera andra svårigheter som kan uppkomma efter cancerbehandling av struphuvud
och svalg, såsom tal- och röstsvårigheter. För att ta fram underlag för framtida
kvantitativ forskning skulle ett annat alternativ vara att använda kvalitativ metodik för
att ge en djupare inblick och förståelse av området. Exempel på detta skulle kunna vara
djupintervjuer med patienter kring upplevda svårigheter och logopedens betydelse i
rehabiliteringen.
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Något som hade varit intressant att undersöka är sväljningsrelaterad livskvalitet i
relation till logopedens insatser bland patienter som behandlats för huvud- och
halscancer. Majoriteten av den forskning som gjorts har fokuserat på
sväljningsfunktion, det vill säga objektiv bedömning av sväljningssvårigheter, i relation
till logopedens insatser. Då forskning har visat att livskvalitet och subjektiva
upplevelser av sväljningen kan skiljas från funktion och klinisk bedömning, skulle
forskning på detta område kunna belysa vikten av logopeders insatser vid huvud- och
halscancer.
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D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI)
Översättning C Finizia, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Stämmer
precis

Stämmer
ganska

bra

Osäker/
har ingen

åsikt

Stämmer
inte

särskilt
bra

Stämmer
inte alls

P8. Jag hostar när jag försöker dricka 1 2 3 4 5

F3. Mitt privata och sociala liv begränsas
av mina problem med att äta, dricka,
svälja

1 2 3 4 5

F2. Jag har problem med att gå ut och äta
med vänner, grannar eller släktingar

1 2 3 4 5

P6. Det är ansträngande att äta, dricka,
svälja

1 2 3 4 5

E5. Jag går inte ut på grund av mina
sväljningsproblem

1 2 3 4 5

P5. Jag begränsar mitt födointag på grund
av mina problem med att äta, dricka,
svälja

1 2 3 4 5

F4. Jag känner mig utanför på grund av
mina ätproblem

1 2 3 4 5

P1. Jag kan inte behålla min vikt på grund
av mina problem med att äta, dricka,
svälja

1 2 3 4 5

P4. Det känns som om jag sväljer för
mycket mat åt gången

1 2 3 4 5

TACK FÖR DIN MEDVERKAN !
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Bilaga C.
Frågeformulär

1. Jag vill delta i studien Ja Nej

2. Jag har sväljsvårigheter Ja Nej
3. Kön Kvinna Man

4. Har du blivit erbjuden kontakt med logoped? Ja Nej
5. Har du på eget initiativ sökt kontakt med logoped? Ja Nej

6. Om ja, vilken hjälp fick du? BehandlingRådgivning
Annat:_________________________

7. Antal besök hos logoped 1-5 ggr 5-10ggr >10 ggr



8. Skulle du vilja/ ha velat få kontakt med logoped om det erbjöds? Ja Nej

9. Röker du? Ja Nej

10. Hur får du i dig näring? Via: MunSondPEGAnnat:_________________________
11. Hur många standardglas alkohol dricker du per vecka? (se förklaring nedan)
0, 1-5 glas 5-10 glas 10-14 glas 14- 20 glas >20 glas

Här är några exempel på vad alkohol motsvarar i standardglas: 1 glas vin 15 cl (11-13%) = 1standardglas 4 cl starksprit (40%) =1 standardglas 33 cl starköl= 1 standardglas 50 cl folköl= 1 standardglas



Bilaga D.

Förfrågan om deltagande i forskningsstudieVill Du bidra till forskning rörande sväljsvårigheter efter behandling av cancer i svalgeller struphuvud? Du kan på ett enkelt sätt bidra genom att fylla i tre kortafrågeformulär angående Din sväljning.Vi skriver till Dig eftersom du behandlats för en av dessa cancertyper vid AkademiskaSjukhuset i Uppsala. Syftet med studien är att ta reda på förekomsten av självupplevdasväljsvårigheter och eventuellt behov av behandling hos logoped för sväljningsbesvären.Studien ingår i ett examensarbete inom ramen för logopedprogrammet vid Uppsalauniversitet. Projektansvariga är Staffan Morén legitimerad foniater vid Akademiskasjukhuset och logopedstudenter Mikaela Åström och Frida Johansson vid UppsalaUniversitet.Förhoppningen är att denna studie kan leda till att de patienter som behöver få träningför sina sväljningsproblem kommer att få det i större utsträckning än i nuläget.Vi anser att detta är ett viktigt område som bör belysas och hoppas att du vill delta idenna studie.Om du känner att du INTE har några sväljsvårigheter, vänligen titta igenomfrågeformulären ändå och fyll i att du inte har några sväljsvårigheter i det förstaformuläret och skicka tillbaka till oss. Ditt svar är också viktigt!
Vad innebär deltagande?Deltagande är frivilligt.Ditt deltagande i studien innebär att fylla i de tre bifogade frågeformulären som handlarom sväljning. Frågeformulären tar ca 5 min vardera att fylla i. I studien ingår också att vihämtar information från din journal om vilken typ av cancer du haft och vilken typ avcancerbehandling du genomgått.Om du inte hunnit svara och skicka tillbaka returkuvertet till oss inom 3 veckor, hör viav oss per telefon för att ge ytterligare information och svara på eventuella frågor kringstudien. Vill du INTE att vi kontaktar dig per telefon, vänligen kryssa i att du inte villdelta i studien och skicka tillbaka till oss.
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DeltagareVi söker Dig som behandlats för svalg- eller struphuvudscancer vid AkademiskaSjukhuset i Uppsala.
PersonuppgifterDina personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast behöriga i projektet har tillgångtill dem. Samtliga behöriga i projektet har tystnadsplikt.
Frågor som uppstårOm Du har frågor gällande studien besvaras dessa av projektansvariga viakontaktuppgifter på nästa sida. Om frågor uppstår angående den egna sväljningen närdu svarar på frågeformulären, ombeds du kontakta närmaste logopedmottagning.
Samtycke till deltagandeOm Du vill delta i studien, vänligen skriv under i medskickad blankett och skicka tillbakablanketten samt de ifyllda frågeformulären till oss. Returkuvert finns bifogat.

Kontaktuppgifter till projektansvarigaStaffan MorénLegitimerad Foniater Akademiska sjukhusetstaffan.moren@akademiska.seTel: 018-611 53 30Mikaela Åström Frida JohanssonLogopedstudent Uppsala universitet Logopedstudent Uppsala universitet
Mikaela.Astrom.1670@student.uu.se Frida.Johansson8148@student.uu.seTel: 0730- 31 99 72 Tel: 0760- 61 49 89



Bilaga E.

Informerat samtycke om deltagande i studie om
sväljsvårigheter

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien och är väl införstådd med vad
det innebär. Personuppgiftsansvarig är doktor Staffan Morén vid Akademiska
sjukhuset.

Ort och Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Tack för din medverkan!

Instutitionen för
neurovetenskapLogopedstudenter FridaJohansson och Mikaela Åströmunder handledning av StaffanMorén leg. foniater
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