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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund och syfte: I takt med att medellivslängden ökar, ökar även antalet människor som 
insjuknar i cancer och tumörsjukdomar. Idag finns flera behandlingsalternativ mot dessa tillstånd 
men de leder till biverkningar som kan försämra livskvaliteten för en patient. Protonstrålning 
användes första gången 1957 och är en behandlingsmetod som skonar frisk vävnad kring 
tumören vilket resulterar i färre biverkningar. Forskning har bedrivits kring den tekniska 
funktionen vid protonstrålning men den är begränsad när det kommer till människors upplevda 
livskvalitet efter genomgången behandling. Syftet var att undersöka hur patienter som behandlats 
med protonstrålning för sjukdomar i huvud- och nackregionen upplevde sin sjukdom, behandling 
med protonstrålning samt sin hälsa och livskvalitet efter behandlingen. 
 
Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod och intervjuer via telefon genomfördes för 
att samla data. Antal deltagare i studien var åtta. För att analysera data användes innehållsanalys.  
 
Resultat: Fyra kategorier skapades: sjukdomen påverkar livskvaliteten negativt, skiftande 
upplevelser av protonstrålning, förbättrad livskvalitet till följd av protonstrålning och hälsa. 
Upplevelsen av livskvalitet såg olika ut för samtliga deltagare i studien. Däremot var upplevelsen 
av sjukdom, protonstrålning, livskvalitet och hälsa god för majoriteten av deltagarna trots 
behandling med protonstrålning.  
 
Slutsats: Behandling med protonstrålning skonar frisk vävnad från att drabbas av strålning vilket 
denna studies resultat tyder på genom att deltagarna inte redovisade någon stor negativ påverkan 
på livskvaliteten. 
 
Nyckelord: livskvalitet, protonstrålning, behandling, patient, biverkningar 

 



 
 

ABSTRACT 

Background and purpose: As life expectancy increases, the number of people who develop 
cancer and tumour diseases increases. There are several treatment options for these diseases but 
they all lead to side effects that may affect the quality of life of a patient. Proton radiation was 
first used in 1957 and is a treatment that spares healthy tissue around the tumor which results in 
fewer side effects. Research has been conducted on the technical function of proton radiation but 
is limited when it comes to people's perceived quality of life after completed treatment. The 
purpose was to investigate how patients treated with proton radiation for diseases of the head and 
neck region experienced their disease, treatment with proton radiation, their health and quality of 
life after treatment. 
 
Method: The study was conducted using qualitative methodology and interviews by telephone 
were conducted to collect data. There were eight participants in the study. To analyze the data 
content analyze was used. 
 
Result: Four categories were formed: the disease affects the quality of life negatively, diverse 
experiences of proton radiation, improved quality of life as a result of proton radiation and 
health. The perception of quality of life was different for all participants in the study. However, 
the experience of disease, proton radiation, quality of life and health was good despite treatment 
with proton radiation for the majority of the participants. 
 
Conclusion: Proton radiation therapy spares healthy tissue from being affected by radiation, 
which the result in this study is indicated by the participants’ report of no major negative impact 
on quality of life. 
 
Keywords: quality of life, proton radiation, treatment, patient, side effects 
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BAKGRUND 

 

1.1 Cancer och tumörsjukdomar 

En förutsättning för att människan ska växa är att cellerna i kroppen delar sig. Cellen delar sig i 

två först när DNAt i cellen är kopierat och storleken på cellen är dubblerad. Utan celldelningen 

hade förstörda och döda celler inte kunnat bytas ut och därmed hade människan inte kunnat 

utvecklas (Brändén, 2008).  

 

Proteiner i kroppen reglerar denna delning och fungerar som ett kontrollsystem. Proteinerna 

utgörs av gener och emellanåt kan förändringar ske i dessa gener, så kallade mutationer 

(Brändén, 2008; Govindatraj, Arya & Rao, 2013). Oftast leder det inte till någonting annat än att 

cellen som utsatts för mutationen dör för att sedan ersättas av celler i dess omgivning som istället 

delar sig. Det finns dock fall när cellen börjar dela sig oftare istället för att endast dö. Dessa fall 

utgörs av en mutation i en gen för protein som kontrollerar regleringen av celldelningen 

(Brändén, 2008). Den opåverkbara delningen leder till att fler celler än normalt bildas för att 

sedan dras ihop och bilda en klump som kallas tumör. Om fler mutationer skulle ske hos cellerna 

i tumören kan de släppa från denna så kallade primärtumör och transporteras med blodbanan till 

andra delar i kroppen och där bilda metastaser, så kallade dottertumörer. För att en cell ska 

utvecklas till cancer krävs dock flera mutationer (Brändén, 2008).  

 

Ju fler mutationer en cancercell genomgår desto snabbare delar den sig och växer. Fler 

mutationer ökar även cellernas spridningskapacitet till övrig vävnad i kroppen. Mutationerna 

byggs sakta på dessa celler och därmed kan det ta lång tid innan cancer utvecklats. Det är en av 

förklaringarna till varför cancer oftare drabbar äldre än yngre (Brändén, 2008). Det faktum att 

medellivslängden ständigt ökar i samhället till följd av medicinsk utveckling bidrar till en ökning 

av cancer i samhället i och med det ökade antalet äldre (Daher, 2013). 

 

1.2 Behandlingsalternativ vid tumörer 

Avsikten med behandlingen vid cancer kan vara kurativ, adjuvant eller palliativ (Wallberg, 

2013). Det finns flera olika former av behandling vilka redogörs för nedan. 
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1.2.1 Cytostatika 

I första hand syftar cytostatika till att döda cancercellerna och i andra hand till att hämma deras 

tillväxt. Fördelen med cytostatika kontra strålbehandling och operation är att läkemedlet 

transporteras i blodbanan vilket ökar förutsättningen för att även cancerceller som släppt från 

ursprungstumören och vandrat via blod- och lymfkärl dödas (Wallberg, 2013).  

 

Cytostatika har fått namnet “cellgift” i folkmun just med anledning att den även dödar friska 

celler och skapar biverkningar vilket egentligen är en felaktig benämning då det egentliga syftet 

med behandlingen är att enbart ta död på cancercellerna. Cancerceller har hög omsättning 

eftersom de delar sig ohämmat och okontrollerat och därmed är cytostatikan anpassad för att 

döda just dessa celler. Dagens cytostatika har svårt att separera sjuka och friska celler med hög 

omsättning och därför kan även dessa drabbas av behandlingen. Konsekvenserna som följer för 

patienten är bland annat sköra slemhinnor, muntorrhet, illamående, kräkningar, ändtarmsbesvär, 

hematuri (förekomsten av blodkroppar i urinen), anemi (blodbrist), trötthet, blekhet, alopeci 

(håravfall), försämrat immunförsvar, oväntade blödningar från näsa, tandkött och andra småsår 

(Wallberg, 2013). 

 

1.2.2 Operation 

Operativ behandling är den äldsta och vanligaste behandlingsformen vid cancer och tumörer. 

Syftet med den operativa behandlingen är att avlägsna alla cancerceller och för att möjliggöra det 

krävs det ofta att även frisk vävnad opereras bort (Biörnstad, 2013). Det finns flera operativa 

möjligheter. Preventiv kirurgi används i förebyggande syfte, då har läkarna bedömt att risken för 

att patienten kommer att utveckla cancer är så stor att kroppsdelen bör avlägsnas innan cancers 

utbrott, till exempel vid bröstcancer. Diagnostisk kirurgi används för att fastställa diagnos. Då 

avlägsnas hela eller delar av tumören för att undersöka om den är malign eller benign. Kurativ 

kirurgi tillämpas när cancern går att bota. Majoriteten av patienter som blir botade från sin cancer 

har gått igenom enbart kirurgi eller kirurgi som kombineras med strålning och/eller 

cytostatikabehandling (Biörnstad, 2013).  
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1.2.3 Stamcellstransplantation 

Stamcellstransplantation är en metod som används framför allt vid leukemi, lymfom och myelom 

eftersom orsaken till dessa cancersjukdomar är mutationer i celldelningen som gör att de 

blodkroppar som bildas är sjuka. Då transplanteras friska stamceller, som är blodkropparnas 

ursprungliga tillstånd, från en individ till patienten alternativt från patienten själv. När de nya 

stamcellerna är på plats transporteras de via blodbanan till benmärgen där de delar sig för att 

sedan omformas till blodkroppar. Omformningen brukar ta ett par veckor och under den tiden 

råder stor risk för infektion och därmed isoleras patienten (Edqvist, 2013a).  

 

1.2.4 Immunterapi 

Immunförsvaret reagerar normalt på främmande faktorer i kroppen som bakterier och virus men 

eftersom cancercellerna ursprungligen är kroppsegna har de svårt att angripa dessa. Syftet med 

immunterapi är att stimulera immunförsvaret till att själv angripa cancercellerna som det 

vanligtvis gör mot bakterier och virus (Edqvist, 2013b).  

 

1.3 Fotonstrålning  

Att behandla cancer med endast strålning eller i kombination med kirurgi och andra medicinska 

behandlingar har haft en stor betydelse i kampen mot cancer sedan röntgen uppfanns år 1895 

(Tahriat, Hannoun-Levi, Sun Myint, Vuong & Gérard, 2013). 

  
Den vanligaste förekommande typen av strålning är extern strålning som kan användas vid 

behandling av alla typer av cancer. Fotoner och elektroner strålas då mot kroppen med hög 

energi. I många fall kan strålningen förstöra tumörvävnaden utan att ge alltför stora skador på 

omkringliggande frisk vävnad (Enlund, 2013a). Även intern strålbehandling (brachyterapi) 

brukar användas vid behandling av cancer. Det används främst vid cancer i prostatan och 

livmoderhalsen, men också vid vissa typer av lung- och matstrupscancer. Vid brachyterapi 

placeras radioaktivt preparat inuti tumören jämfört med extern strålning där strålningen tillförs 

utifrån kroppen. Detta utförs för att strålningen ska komma så nära cancercellerna som möjligt 

(Enlund, 2013b). 
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Genom framsteg inom fotonstrålning har förbättrad dosinställning till ett inställt mål (tumören) 

möjliggjorts och idag är den traditionella strålningen mer skonsam mot intilliggande frisk vävnad 

jämfört med förr. Trots att traditionell fotonstrålning har förbättrats med tiden har behandlingen 

fortfarande en relativt hög “exit dos”, vilket innebär att strålningen går igenom tumören och 

strålar frisk vävnad (Amichetti, Amelio & Minniti, 2012; Combs et al., 2013).  

 

1.4 Protonstrålning  

Protonstrålning har många fördelar och färre biverkningar jämfört med traditionell strålning 

(Srivastava et al., 2013). Protonstrålning har samma effektivitet på tumören som fotonstrålning 

men strålen stannar vid tumören och skonar därmed frisk bakomliggande vävnad. Detta innebär 

att tumören kan strålas mer intensivt (Amichetti et al., 2012; Chen & Zhao, 2013; Combs et al., 

2013). Vid protonstrålning är effekten låg längs med själva strålen men har en hög intensitet där 

strålen slutar. Därmed är det en hög effekt på ett begränsat område och intilliggande vävnad kan 

skonas (DeLaney, 2011; Enlund, 2013c). I och med det passar behandlingsmetoden extra bra för 

barn samt för behandling av patienter som har tumörer intill livsviktiga organ, som exempelvis i 

hjärnan. Protonstrålning kan användas som behandlingsmetod både vid benigna och maligna 

tumörer (Combs et al., 2013). 

  
Biverkningar som kan uppkomma vid traditionell strålning försvinner inte helt vid 

protonstrålning. Däremot är en av de positiva konsekvenserna att många av de kroniska 

biverkningar som patienter kan drabbas av samt behöva medicinera för resten av livet minskar på 

grund av att omkringliggande frisk vävnad knappt påverkas (Levin, Kooy, Loeffler & DeLaney, 

2005). Av den anledningen är behandlingen extra bra för barn eftersom de har ett helt liv att leva 

efter behandlingen (Armstrong, 2012; Combs et al., 2013). Patienter kan få en bättre livskvalitet 

med färre biverkningar vid behandling med protonstrålning jämfört med andra 

cancerbehandlingar (Armstrong, 2012). 

  
Strålning i sig är cancerframkallande men i och med att en mindre yta frisk vävnad påverkas vid 

behandling med protonstrålning jämfört med fotonstrålning är det ytterligare en anledning till 

varför protonstrålning är att föredra jämfört med fotonstrålning och då särskilt för barn. 

Protonstrålning kan därmed förebygga eventuella senare maligniteter (Tahriat et al., 2013). 
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DeLaney (2011) redogör för att på grund av att barn kontinuerligt utvecklar normala kroppsliga 

vävnader samt att de har en lång tid kvar att leva är de den grupp människor som protonstrålning 

är det bästa alternativet för. 

 

Vid protonstrålning kan strålen stoppas på en millimeter i de fall tumören är placerad nära 

känsliga ställen i kroppen, exempelvis vid synnerven. Därmed är det viktigt att patienten är stilla 

under behandlingstillfället och att det finns medvetenhet om var tumören exakt är placerad. En 

markörteknik används för att kunna fixera patientens huvud i ett exakt läge till den fasta 

protonstrålen (Enlund, 2013c). Placeringen av tumören markeras med hjälp av titanskruvar som 

fästs på fyra ställen i huvudet. Titan används för att dessa inte kan påverkas vid exempelvis en 

magnetröntgen som krävs för att avgöra hur hög dos patienten ska erhålla av protonstrålningen 

(Aldana, MacGregor, James, Marcus & Indelicato, 2012). Vid behandlingstillfället är patienten 

placerad i speciella soffor eller stolar och strålningsproceduren liknar fotonstrålningen 

(Amichetti et al., 2012). För att behandlingen ska ha effekt måste den upprepas många dagar i 

följd, ibland upp till fem veckor (Enlund, 2013c).  

  
Första gången protonstrålning användes inom sjukvården var år 1957 i Uppsala då forskare 

behandlade en kvinna med en tumör i livmodern (Enlund, 2013c). Därefter uppmärksammades 

behandlingen och universitet i bland annat Ryssland startade forskningsfaciliteter där antalet 

patienter som blev behandlade var extremt få (Suit et al., 2003). Protonstrålning har genomgått 

en enorm utveckling under de senaste tio åren. Under dessa år har 70,000 patienter blivit 

behandlade utspritt på 30 olika protonstrålningsfaciliteter i USA, Asien och Europa (Oshiro & 

Sakurai, 2013; Tahriat et al., 2013).   

  
Suit och medarbetare (2003) tror att protonstrålning till slut kommer ersätta den traditionella 

fotonstrålningen vid behandling av tumörer eftersom det är möjligt att stråla ett litet område på 

en människas kropp och därmed skona övrig vävnad. Chen och Zhao (2013) redogör för att 

protonstrålning har ökat överlevnaden hos patienter med prostatacancer under de senaste tio 

åren. Combs och medarbetare (2013) menar att om kostnaden för protonstrålning var på samma 

nivå som traditionell fotonstrålning och om mer forskning kring både biologisk effektivitet samt 

dosdistribution vid protonstrålning fanns att tillgå samt att det hade samma forskningsresultat 
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som vid fotonstrålning skulle antagligen protonstrålning vara den strålbehandling som användes 

vid all behandling av tumörer.  

 

1.4.1 Nackdelar med protonstrålning 

Protonstrålning kan innebära biverkningar som i sällsynta fall kan bli många om strålen riktas 

mot fel ställe i och med att strålen har hög intensitet vid slutet. Detta kan i sin tur påverka 

patienters livskvalitet (Srivastava et al., 2013). Vid protonstrålning kan små strålningsdoser trots 

adekvat markörteknik och dosinställning nå frisk vävnad och det finns vetenskapligt belägg för 

att små doser kan påverka organ i kroppen. Låga doser av strålning kan leda till sämre utveckling 

och nedsatt funktion på olika organ som exempelvis lever, lunga eller njure (Mahajan, 2012).  

  
Komplikationer som kan uppstå efter genomgången behandling med protonstrålning är viktiga 

att uppmärksamma i och med att patienter som överlever sin cancer ökar och därmed kommer att 

få leva med eventuella komplikationer. Forskning har visat att olika cancerbehandlingar kan leda 

till större risk för sekundära maligniteter, minskad möjlighet till att bli gravid, låg födelsevikt hos 

barn till föräldrar som genomgått behandling, sämre skelettnybildning och inlärningssvårigheter. 

Forskning har även visat att personer som en gång insjuknat i cancer men sedan tillfrisknat har 

högre morbiditet jämfört med de som aldrig insjuknat. Många av dessa komplikationer har blivit 

sammankopplade med hög strålningsdos (Mahajan, 2012). 

 

1.5 Sjukdomar i huvud- och nackregionen 

Huvud- och nackregionen är en del av kroppen som besitter många basala fysiologiska 

funktioner. Patienter som drabbas av tumörer i denna region har ofta problem med bland annat 

tal, förmågan att äta, dricka och respiration vilket kan påverka livskvaliteten. Cancer i huvud- 

och nackregionen representerar fyra till fem procent av det totala insjuknandet i cancer i världen 

och två procent av samtliga dödsfall vid cancer (Akkas, Yucel, Kilickap & Altuntas, 2013). 

Hjärnan och skallbasen är områden som är komplicerade att behandla vid tumörer i och med att 

hjärnans viktiga funktioner och kranialnerver kan påverkas vilket kan leda till 

funktionsnedsättningar. Hjärnans kognitiva funktion och normala utveckling är sådant som kan 

påverkas av strålbehandling och därför är protonstrålning en bra och attraktiv behandling vid 

tumörer i hjärnan i och med att frisk vävnad kan skonas (Combs, Laperriere & Bradaet, 2013). 
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1.5.1 Chordom 

Chordomtumörer i hjärna eller ryggrad är en ovanlig form av malign tumör som ofta behandlas 

med både kirurgi och strålning. Tumören är ofta placerad intill viktiga anatomiska strukturer som 

exempelvis synnerven, hjärnstammen och ryggmärgen vilket kan leda till att annan behandling 

än endast kirurgi krävs (Srivastava et al., 2013). 

 

1.5.2 Meningeom 

Meningeom är en benign tumör med god prognos som står för 13 till 20 procent av alla 

intrakraniella tumörer. Det finns dock fall när tumören kan vara malign genom metastasering 

men det är mycket ovanligt. En till två procent av alla fall av meningeom metastaserar (Koesch, 

Orege, Ndiangui, Macharia & Mbaraku 2013). Ett vanligt symtom vid meningeom och ofta 

anledning till varför en patient uppsöker läkare är att synnerven i hjärnan har klämts och synen 

försämras eller i värsta fall försvinner helt. För att undvika total blindhet är det vanligt att 

behandla kirurgiskt eller med strålning och noga följa upp andra, eventuella symtom 

(Zweckberger, Unterberg & Schick, 2013; Koesch, 2013). Koesch (2013) nämner att försämrad 

balans, huvudvärk och känselrubbningar är ytterligare symtom som kan uppkomma vid 

meningeom och att riskfaktorer som kan orsaka meningeom är hereditet och kvinnliga hormoner.  

 

1.5.3 Arteriovenösa missbildningar 

Arteriovenösa missbildningar (AVM) är den vanligaste orsaken till intrakraniella blödningar i 

hjärnan hos unga vuxna (Ross & Al-Shani Salman, 2010; Keefe, Kebriaei, Gard, & Patil, 2012). 

Orsaken till missbildningen är inte känd men den är troligtvis medfödd hos de drabbade. 

Missbildningen kan vara lokaliserad var som helst i centrala nervsystemet. För att behandla 

arteriovenösa missbildningar används bland annat protonstrålning (Ross & Al-Shani Salman, 

2010).  

 

1.5.4 Tumör i hypofysen 

Tumör i hypofysen är en av de vanligaste hjärntumörerna och representerar 10 till 15 procent av 

samtliga intrakraniella tumörer. Det är en benign tumör men den kan genom sin storlek påverka 

kroppens hormonproduktion och synen. Tumörer i hypofysen behandlas med läkemedel, 
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operation eller strålning, ofta i en kombination av dessa (Erridge et al., 2009; Guo et al., 2012; 

Roncaroli, Faustini-Fustini, Bravi & Ansorge, 2011) 

 

1.6 Livskvalitet 

Livskvalitet är en term som har olika betydelse för alla. Vad som är livskvalitet för en person är 

inte densamma för en annan. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar livskvalitet på 

följande sätt: “en individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och 

lever efter och i förhållande till individens mål, förväntningar och normer. Det är ett brett 

koncept, på ett komplext sätt påverkat av individens fysiska och psykiska hälsa, sociala 

umgänge, självständighet, personliga värderingar och dess relation till miljön” (WHOQOL 

Group, 1995, sid. 1403).     

 

Livskvaliteten kan försämras vid flera behandlingar av cancer. Cytostatika kan exempelvis i 

vissa fall medföra försämrad livskvalitet utan att öka livslängden och inte heller minska 

symtomen av sjukdomen. Det är därför svårt att säkerställa om patienter med förväntad kort tid 

kvar i livet har fördel av behandlingen (Randén, Helde-Frankling, Runesdotter & Gunvén, 2013).  

 

Behandlingsrelaterade toxiska reaktioner från strålning av huvud- och nackmaligniteter kan vara 

allvarliga. Att begränsa strålning som når frisk vävnad i huvud- och nackregion kan resultera i 

högre livskvalitet både under och efter behandling. Vid protonstrålning kan strålningen till frisk 

vävnad bli begränsad och därmed resultera i en signifikant förbättring av patienters upplevda 

livskvalitet (Frank & Selek, 2010). 

 

Chen och medarbetare (2012) undersökte livskvalitet hos 100 patienter som genomgått 

behandling med fotonstrålning mot prostatacancer. Sex månader efter genomgången behandling 

kunde irritation i urinblåsan ses hos 28-50 procent av deltagarna och symtom från tarmarna 

ökade med 9-26 procent jämfört med innan deltagarna började behandlas. Urininkontinens 

visade sig däremot vara ovanligt men dessa biverkningar kunde påverka deltagarnas livskvalitet i 

de fall de uppstod. 
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Komplikationer som uppkommit hos en liten del män vid behandling med protonstrålning vid 

prostatacancer som bidragit till försämrad livskvalitet är försämrad tarm- och urinblåsfunktion. 

Det fanns även en större risk för att sexualfunktionen påverkades och förändrades inom tre 

månader efter genomgången behandling (Coen et al., 2012). 

 

En studie som undersökte livskvalitet utfördes på 17 patienter som behandlats med 

protonstrålning mot chordomtumörer. Livskvaliteten undersöktes både under och efter 

genomförd behandling och det kunde inte ses några kliniska eller statistiskt signifikanta 

förändringar avseende patienternas upplevda livskvalitet (Srivastava et al., 2013).  

 

Barn och föräldrar till barn som har blivit behandlade med protonstrålning för tumörer i centrala 

nervsystemet rapporterade under en tre-årsperiod efter genomförd behandling att deras 

livskvalitet var god och att den var nära den nivå som tidigare rapporterats från friska barn. 

Deras livskvalitet var även högre än hos barn med andra kroniska sjukdomar (Armstrong, 2012). 

 

1.7 Problemformulering 

Protonstrålning tillämpas allt mer som behandlingsform i syfte att minska tumörers utbredning. 

En av de främsta och mest positiva följderna av behandling med protonstrålning kontra 

fotonstrålning är att de kroniska biverkningar som kan uppkomma vid fotonstrålning och 

medföra att behandling krävs under resten av livet minskas. Kunskapen kring hur tekniken 

fungerar finns, däremot behövs mer kunskap angående vilken livskvalitet människor som blivit 

behandlade med protonstrålning upplever efter genomgången behandling. Initiativet till 

kandidatuppsatsen kom från en strålbehandlingsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. 

   
1.8 Syfte 

Syftet var att undersöka hur patienter som behandlats med protonstrålning för sjukdomar i 

huvud- och nackregionen upplevde sin sjukdom, behandling med protonstrålning samt sin hälsa 

och livskvalitet efter behandlingen. 
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METOD 

 

2.1 Design 

Studien hade en explorativ och deskriptiv design med kvalitativ ansats i och med att studien 

syftade till att redogöra för patienters egenupplevda livskvalitet efter behandling med 

protonstrålning (Polit & Beck, 2008). 

 

2.2 Urval 

Bekvämlighetsurval tillämpades för studiens datainsamling. Patienter som vårdats på 

strålbehandlingsavdelningen vid ett sjukhus i Mellansverige som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier identifierades av avdelningens överläkare och sektionsansvarig sjuksköterska. 

Inklusionskriterierna var: personer över 18 år, bosatta i Sverige, svensktalande samt att minst sex 

månader gått sedan behandling i huvud- och nackregionen med protonstrålning avslutades.  

 

Fyra personer av de som tackade ja var kvinnor och fyra var män. Medelåldern var 66 år och 

varierade mellan 54 och 75 år. Av de åtta deltagarna i studien hade fyra behandlats med 

protonstrålning mot meningeom, två mot AVM, en mot en chordomtumör och en mot tumör i 

hypofysen. Antalet behandlingstillfällen varierade mellan två och 37 stycken.   

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Intervjuguide 

En semistrukturerad intervjuguide utformades (Bilaga 1). Frågorna som användes utformades 

efter fördjupning av studiens ämne. Intervjuguiden innehöll sju huvudfrågor med utformade 

underfrågor. Intervjufrågorna var formulerade som korta och enkla för att deltagaren lätt skulle 

förstå frågan. Under intervjuerna kunde följdfrågor ställas för att säkerställa att deltagarens svar 

tolkats korrekt (Kvale, 1997).  

 

Åtta intervjuer per telefon genomfördes. Metoden valdes med anledning av att The Svedberg-

laboratoriet är det enda i Sverige som utför protonstrålning (Enlund, 2013c) och därmed är det få 

patienter som är bosatta i länet där studien utfördes och därmed tillgängliga för fysisk träff.  
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När intervjuerna genomfördes var båda studiens författare närvarande, en ledde intervjun medan 

den andra lyssnade och förde anteckningar. Vid intervjuns slut sammanfattades och 

återberättades vad deltagaren redogjort för av bisittaren. Detta för att säkerställa att svaren tolkats 

korrekt.  

 

2.4 Tillvägagångssätt  

Verksamhetschefen på strålbehandlingsavdelningen på ett sjukhus i Mellansverige kontaktades 

för att ansöka om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbete. Ansökan 

godkändes och arbetet kunde börja.  

 

Ett möte mellan författarna, verksamhetschefen, överläkare för protonstrålning samt 

sjuksköterska och sektionschef på The Svedberg-laboratoriet skedde för att få hjälp att hitta 

deltagare till studien. Författarna skrev på sekretessavtal innan kontaktinformation till potentiella 

deltagare utdelades.  

 

Ett brev med information om studien (Bilaga 2) sändes i oktober till samtliga av de 12 personer 

som strålbehandlingsavdelningen föreslagit som deltagare. En vecka efter att brevet hade sänts ut 

ringdes de potentiella deltagarna upp via telefon. Åtta personer tackade ja och efter fem 

uppringda samtal till resterande potentiella deltagarna utan svar sågs de som externt bortfall. När 

någon tackade ja bokades tid och datum för intervjutillfälle och författarna informerade om hur 

deltagarna genom egeninitierad kontakt via telefon eller mail kunde gå tillväga för att avbryta 

deltagandet. 

 

Intervjuerna utfördes genom ett telefonsamtal som spelades in för att senare kunna transkriberas. 

Innan inspelningen startades tillfrågades varje deltagare om samtycke till att samtalet spelades in 

och samtliga svarade ja. Varje intervju tog mellan 10 och 15 minuter.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Brevet som sändes till studiens potentiella deltagare innehöll information om studiens ämne, 

syfte, konfidentialitet samt att deltagandet kunde avslutas under studiens gång utan att uppge 

särskild anledning.  
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Vid intervjutillfällena erhöll samtliga deltagare information innan intervjuerna startades gällande 

studiens syfte, att allt material hanteras konfidentiellt samt att de när som helst hade möjlighet att 

avsluta deltagandet utan att uppge särskild anledning. Deltagarna hade möjlighet till att avböja 

deltagandet även om de tackat ja vid första telefonkontakten. Studiens deltagare informerades 

även om att all data i den färdiga uppsatsen inte skulle redovisas på individnivå och att inga 

uppgifter därmed kan spåras till den enskilda deltagaren (Codex, 2013a). Vid transkribering 

raderades namn och personuppgifter så att alla delar av studien blev konfidentiellt skrivna.  

 

En risk med utförd studie var att deltagarna skulle delge personlig information och upplevelser 

till studiens författare som de inte har någon relation till samt att den publicerade studien skulle 

läsas av många. Därför var det viktigt att påpeka att författarna omfattades av sekretess samt att 

studieresultat inte skulle redovisas på individnivå (Codex, 2013a).  

 

En annan risk med studien var att den undersökte deltagarnas livskvalitet sex månader efter 

genomgången behandling med protonstrålning. Deltagarna kunde redan hunnit bearbeta vad de 

gått igenom och vid intervjutillfället bli påminda om det. Det kunde även framgå att deltagarna 

mådde dåligt samt hade en låg livskvalitet och då måste studiens författare tillmötesgå det 

professionellt, med respekt och med hänsyn till deltagarnas integritet (Codex, 2013b).  

 

Nyttan med studien var att den belyser ett område med begränsad tidigare forskning. Livskvalitet 

är en viktig parameter och därmed behövs det mer forskning angående ämnet. Denna studie 

skulle kunna leda till ett ökat intresse för patientgruppen.  

 

Enligt etikprövningslagen behövs inget godkännande från etiska kommittén då en uppsats skrivs 

på grundutbildningsnivå (SFS 2003:460).  

 

2.6 Bearbetning och analys 

Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var och granskade därefter varandras 

transkriberingar. För att analysera intervjuerna användes Graneheim och Lundmans (2004) 

metod för innehållsanalys. Först togs meningsenheter ut vilka därefter kondenserades. Sedan 

förseddes respektive meningsenhet med en kod. Koderna jämfördes sedan och koder med 
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liknande innebörd bildade en subkategori. Subkategorier med liknande innehåll fördes sedan 

samman till en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på analysen 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

Jo men den är 

också helt okej jag 

trodde den skulle 

bli mycket, jag var 

lite rädd för den där 

strålningen men det 

var positivt måste 

jag säga. 

Den är helt okej, var 

något orolig men det 

var positivt efteråt.                 

  

Positiv känsla 

efter 

behandling. 

Förbättrad eller 

oförändrad 

psykisk hälsa efter 

protonstrålning 
 

Hälsa 

Jo men det… Den 

har jag också 

kommit igång med 

mycket det har 

blivit väldigt bra 

måste jag säga jag 

tar ju promenader 

och träffar folk. 

Mycket bra, tar 

promenader och 

träffar folk. 

En klar 

förbättring 
Varierande fysisk 

hälsa efter 

protonstrålning 
 

  

Ja nu har jag ju 

inget jobb längre, 

jag är ju pensionär. 

Men vi har ju våra 

vänner och bekanta 

och vi träffar ju 

dom och umgås 

som förut tycker 

jag 

Är pensionär men 

umgås med vänner 

och bekanta som förr.  

Ingen påverkan 

på 

livskvaliteten.  

Oförändrad 

psykosocial 

hälsa efter 

protonstrålning 
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RESULTAT 

Resultatet redogör för hur sjukdom, behandling med protonstrålning, livskvalitet och hälsa 

upplevs i intervjuande stund hos deltagarna i kandidatuppsatsen. Fyra kategorier och tre 

underkategorier togs fram under innehållsanalysen (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Sjukdomen påverkar livskvaliteten negativt  

Skiftande upplevelser av protonstrålning  

Livskvalitet till följd av protonstrålning  

Hälsa Förbättrad eller oförändrad psykisk hälsa efter 

protonstrålning 

Varierande fysisk hälsa efter protonstrålning 

Oförändrad psykosocial hälsa efter 

protonstrålning 

 

 

3.1 Sjukdomen påverkar livskvaliteten negativt 

Den upplevda livskvaliteten var enligt deltagarna i denna studie något som kan påverkas av 

andra faktorer än endast protonstrålning. I denna studie framkom det att faktorer som 

sjukdomsdiagnos, var i hjärnan tumören eller blödningen var placerad samt ålder hade påverkan 

på livskvalitet. Detta resulterade i att vissa deltagare upplevde det problematiskt med stelhet i 

kroppen, sämre simultanförmåga, dålig balans, smärta i käken, yrsel, dubbelseende och 

förlamning av olika kroppsdelar.  

 

“Ja inte vet jag, jag är väl lite stelare på höger sida men det är där tumören sitter, 

jag har ju motionerat mycket men jag vet inte, jag får som… benet blir som… jag 

blir trött i benet när jag går” (Deltagare 2) 
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“Lite svårt att göra flera saker samtidigt också, jag kan fokusera på en grej men 

jag har svårt att ha många järn i elden men man tränar väl upp det efterhand 

också, jag kan ju mer nu än efter ett halvår när jag kom hem då” (Deltagare 6). 

 

3.2 Skiftande upplevelser av protonstrålning 

Upplevelsen av protonstrålning och känslan för behandlingen i sig varierade mellan deltagarna. 

Flera deltagare i denna studie berättade om en god erfarenhet från protonstrålningen tack vare 

duktig personal som arbetade både på strålbehandlingsavdelningen och på laboratoriet där själva 

behandlingen genomfördes. Några av denna studies deltagare beskrev att det fanns en rädsla 

innan behandlingen med protonstrålning startade. En deltagare redogjorde för att rädslan sedan 

försvann vilket bidrog till en förbättrad inställning till protonstrålning.  

 

“Jo men den är också helt okej jag trodde den skulle bli mycket, jag var lite rädd 

för den där strålningen men det var positivt måste jag säga” (Deltagare 1). 

 

En annan deltagare i denna studie redogjorde för försämrad hälsa efter protonstrålningen men att 

detta inte berodde på protonstrålningen i sig. Samma deltagare hade problem med att skruvar 

som fungerar som markörteknik vid protonstrålning fortfarande satt kvar i huvudet. Deltagaren 

berättade att denne genomgått en operation på grund av meningeom men att hela tumören inte 

kunde avlägsnas på grund av att den satt för nära ett blodkärl i hjärnan. Därmed tillämpades även 

protonstrålning som behandlingsmetod. Deltagaren förklarade att operation och protonstrålning 

sammantaget gjorde att denne mådde dåligt och gick ner sig.  

 

“Ja nu tycker jag det är väldigt bra, nu har jag bara problem dom sätter ju in små 

skruvar vid protonstrålning i huvudet då det är dom som är besvärliga så vi ska 

åka till Uppsala och ta bort dom, dom ger lite huvudvärk” [...] “Jag gick ju ner 

mig rätt bra efter strålningen då kom alla dom här som förr när man sa att man 

gick in i väggen när man jobbade men man gick ner i humöret men det skulle inte 

bero på strålningen sa dom” (Deltagare 1).  
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3.3 Förbättrad livskvalitet till följd av protonstrålning  

En genomgående aspekt avseende livskvalitet var svårigheten för denna studies deltagare att veta 

om symtom de upplevde berodde på protonstrålningen eller på något annat. Protonstrålningen 

beskrevs av en del deltagare ha bidragit till en förbättrad livskvalitet. Deltagarna menade att det 

kändes bättre efter behandlingen. En deltagare uttryckte en förbättring på grund av att en ömhet 

som under hela livet funnits i dennes huvud där tumören var lokaliserad försvann efter 

behandling med protonstrålning. Deltagaren hade på grund av den livslånga känslan inte 

reflekterat mycket kring huvudvärken men tyckte att det var skönt att värken var borta. En annan 

deltagare drabbades av återkommande illamående och svindel före behandling med 

protonstrålning men uttryckte att detta förbättrats efter behandlingen.  

 

“Det är precis som innan under hela den här processen när jag fick... liksom innan 

blödningen och tills nu har jag inga men och ingenting. Men en ömhet i hjärnan 

försvann efter strålningen som jag haft hela mitt liv, troligtvis på grund av 

missbildningen” (Deltagare 7). 

 

De deltagare som uttryckte att protonstrålningen varken haft försämrad eller förbättrad påverkan 

på livskvaliteten menade att de upplevde detta som positivt. Detta trots att biverkan förekom i 

form av alopeci eller försämrad syn. De redogjorde för en god livskvalitet.  

 

“Nä själva strålningen den kändes ju ingenting alls och det enda var ju att jag 

tappade håret längst upp på hjässan där strålningen har gått in, men det var 

ingenting som jag bryr mig om och det har ju börjat växa ut igen” (Deltagare 3). 

 

En annan deltagare redogjorde för att protonstrålningen varken hade försämrat eller förbättrat 

livskvaliteten.  

 

“Det är ingen försämrad livskvalitet efter strålningen” (Deltagare 4). 

 

Det fanns deltagare i denna studie som upplevde att livskvaliteten försämrats. Det var dock svårt 

för dessa deltagare att redogöra för om försämringen berodde på protonstrålningen eller andra 
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utlösande faktorer. Deltagare beskrev morgonbesvär som en anledning till försämrad livskvalitet. 

Orsaken var svår för deltagaren att klargöra. Ytterligare en svårighet för deltagarna var hur de 

skulle förklara en känsla av någonting.  

 

“Ja det är klart det är till och från om man säger så, inte är jag densamma. Ja jag 

har som så svårt om det blir stress eller sen på morgonen när jag är lite trött, jo jag 

har så ont i nacken men så när jag är igång så…“ (Deltagare 2) 

 

“Jag har ingen huvudvärk eller så. Men jag kan känna mig tung i huvudet ibland 

eller hur jag ska uttrycka det” (Deltagare 5). 

 

3.4 Hälsa 

3.4.1 Förbättrad eller oförändrad psykisk hälsa efter protonstrålning 

En styrka med protonstrålning visade sig vara att deltagare i denna studie som tidigare drabbats 

av återfall av sin sjukdom uttryckte en minskad oro efter att ha genomgått behandling med 

protonstrålning i och med att de mått bra. Vissa av denna studies deltagare beskrev att det fanns 

en rädsla innan protonstrålningsbehandlingen startade. En deltagare redogjorde för att rädslan 

sedan försvann och den psykiska hälsan därför förbättrades. En annan deltagare berättade att 

protonstrålningen inte påverkat denne på något sätt med avseende på den psykiska hälsan.   

 

“Ja, det var ju alltid oroligt varje år innan när jag gjorde magnetröntgen så sen 

fundera hur det skulle gå i och med att de hade sagt att det inte skulle gå att 

operera och det fanns ju ingen annan lösning då 04 som jag vet då. Jo nu efter, 

vad är det 5 månader, 6 har jag egentligen fått besked att nu har han inte växt på 

ett år och förhoppningsvis nu ska han ju minska” (Deltagare 8). 

 

3.4.2 Varierande fysisk hälsa efter protonstrålning  

Flera deltagare i denna studie tyckte att den fysiska hälsan förbättrats efter protonstrålningen. 

Deltagarna berättade att de kommit igång med motionen efter behandlingen och att en huvudvärk 

som tidigare förekommit hade försvunnit.  
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“Jo men det… Den har jag också kommit igång med mycket det har blivit väldigt 

bra måste jag säga jag tar ju promenader och träffar folk” (Deltagare 1). 

 

Vissa deltagare i studien redogjorde även för en oförändrad fysisk hälsa och att livet pågick som 

vanligt trots sjukdom och behandling med protonstrålning. Bekymmer de tidigare upplevde som 

exempelvis dålig balans och dubbelseende på långt håll samt faktorer som fungerade innan 

behandling med protonstrålning bestod.  

 

“Jo precis, jag är ute och motionerar mycket och mycket ute i skogen i naturen, 

det är ju liksom mitt liv jag har som jag tycker om som har varit också. Jag är ute 

på älgjakten och sådär nu då, jag håller igång, går varje kväll ut med hunden och 

sådär då” (Deltagare 6). 

 

Två deltagare i denna studie förklarade att deras syn var något som de tror har påverkats till det 

sämre av behandlingen med protonstrålning. En av deltagarna redogjorde dock för att denne trots 

det mår bra. En annan deltagare redogjorde för en förbättrad fysisk hälsa i och med att dennes 

huvudvärk försvunnit men upplevde sig dock som något svagare jämfört med innan 

behandlingen med protonstrålning.  

 

“Jodå, så jag mår bra jag känner ingenting jag har lite problem med synen fick lite 

problem med syn när jag var i Uppsala och dubbelseende“ (Deltagare 8) 

 

“Ja lite svagare är jag om vi jämför med innan” (Deltagare 5). 

 

En försämring av den fysiska hälsan framkom men det var i de fallen klart att försämringen inte 

berodde på behandling med protonstrålning. En deltagare upplevde stelhet på sin högra sida där 

denne hade en tumör. Deltagaren hade motionerat mycket tidigare i sitt liv men det hade blivit 

mindre och mindre ju längre tid som gått. En annan deltagare beskrev problem med balansen 

men tyckte mest att problemet förekom då det var halt på vägarna.  

 

“Jo det, jag är ute och går, vi har ju hund så jag är ute och promenerar var och 

varannan dag och… det är nu det här med balansen då som är lite jobbigt idag, 
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men det är väl mest när det är halt och så som det blir lite extra jobbigt då men 

annars så, jag försöker och röra mig så mycket som det går och det är inga 

problem tycker jag” (Deltagare 4). 

 

3.4.3 Oförändrad psykosocial hälsa efter protonstrålning 

Majoriteten av de deltagare som fått protonstrålning tyckte inte att behandlingen hade påverkat 

deras psykosociala hälsa vad gällde arbete, kontakt med samhället i stort och relationer till 

vänner och bekanta. Deltagarna beskrev ett stort umgänge och att det inte var någonting som 

påverkats av behandling med protonstrålning.  

 

“Ja nu har jag ju inget jobb längre, jag är ju pensionär. Men vi har ju våra vänner 

och bekanta och vi träffar ju dom och umgås som förut tycker jag” (Deltagare 4).  

 

 

DISKUSSION 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Deltagarna i denna studie upplevde sin livskvalitet olika efter genomgången behandling med 

protonstrålning. Det fanns deltagare som inte upplevde någon skillnad med avseende på den 

fysiska, psykiska och psykosociala hälsan medan en liten grupp deltagare upplevde en påverkan 

som kunde resultera i positiv respektive negativ påverkan på livskvaliteten. I de fall där 

livskvaliteten var förändrad är det svårt att säkerställa vad som haft påverkan, protonstrålningen 

eller andra faktorer såsom sjukdomen, åldrande eller andra händelser i livet. 

 

4.1.1 Sjukdomen påverkar livskvaliteten negativt 

Deltagare i denna studie hade olika diagnoser och de hade behandlats med protonstrålning av 

olika anledningar. Den deltagare som fått minst antal behandlingar hade fått protonstrålning vid 

två tillfällen medan den som fått flest behandlingar mottagit behandlingen vid 37 tillfällen. 

Eftersom The Svedberg-laboratoriet är det enda i Norden som utför protonstrålning kan därmed 

de deltagare i denna studie som haft en lång resväg samt många behandlingstillfällen upplevt en 

sämre eller annorlunda livskvalitet jämfört med deltagarna som behandlats vid färre tillfällen. 



20 
 

Det kan även tänkas att de personer som genomgått fler behandlingstillfällen mottagit en högre 

total strålningsdos jämfört med resterande deltagare. Även om en begränsad mängd strålning nått 

den friska vävnaden i huvud- och nackregionen hos denna studies deltagare har deltagarna med 

fler behandlingstillfällen trots det haft en större risk för att en liten mängd strålning nått frisk 

vävnad och de har även exponerats för en högre total strålningsdos. Mahajan (2012) menar att 

även låga doser av strålning kan leda till sämre utveckling och nedsatt funktion på olika organ i 

kroppen och det skulle därmed kunna leda till en försämrad livskvalitet.  

  
Denna studie tog inte hänsyn till vilken diagnos deltagarna hade eller hade haft vid 

resultatpresentationen. I och med att en deltagare hade eller hade haft en malign tumör kan det 

tänkas att den personen hade en annan påverkan på livskvaliteten än de resterande sju deltagarna. 

En cancerdiagnos innebär ofta förändringar i den drabbades liv och vardag och kan innebära 

många kriser som kan vara svåra att ta sig igenom och bearbeta (Leander, 2013). Det är svårt att 

säga om deltagaren med en malign tumör hade en annan påverkan på sin livskvalitet jämfört med 

resterande deltagare i denna studie men det bör beaktas att majoriteten av deltagarna inte haft en 

malign tumör. Därmed kan denna studies resultat variera och skilja sig från andra studier som 

endast undersöker livskvalitet hos patienter med maligna tumörer som blivit behandlade med 

protonstrålning. 

 

4.1.2 Skiftande upplevelser av protonstrålning 

En deltagare i studien redogjorde för att skruvarna som inopererades som markörteknik vid 

behandlingstillfällena med protonstrålning fortfarande var kvar i dennes huvud och att dessa 

påverkade livskvaliteten i och med att de medförde huvudvärk. Deltagaren hade dock fått en tid 

för när dessa skulle opereras bort från huvudet. Om inte skruvarna var inopererade i deltagarens 

huvud vid strålningstillfället skulle det eventuellt kunna leda till ett flertal biverkningar i och 

med att det skulle innebära en ökad risk för strålning av frisk vävnad. En förutsättning för att 

protonstrålning ska skona kroppens friska vävnad är att det finns en medvetenhet om lokalisation 

av det exakta området som ska strålas och att huvudet fixeras i exakt läge mot den fasta 

protonstrålen och detta kan göras med hjälp av skruvar (Enlund, 2013c). 
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4.1.3 Förbättrad livskvalitet till följd av protonstrålning 

Studiens resultat visar att majoriteten av deltagarna inte fått kvarvarande symtom från 

behandling med protonstrålning och de deltagare som upplevde symtom trodde i många fall att 

de berodde på andra faktorer än behandlingsformen. Detta faktum talar för att protonstrålning 

kan vara en behandlingsform som sex månader efter behandlingstillfället har liten påverkan på 

människors livskvalitet. Armstrong (2012) menar att protonstrålning medför färre och mindre 

allvarliga biverkningar jämfört med andra behandlingar vid cancer. Anledningen till att färre 

biverkningar uppkommer är på grund av att frisk vävnad skonas från strålning (DeLaney, 2011; 

Enlund, 2013c). 

  
Vissa deltagare i denna studie redogjorde för att de inte upplevde någon förändring av 

livskvaliteten. Det kan upplevas som positivt eftersom övriga cancerbehandlingar har dåligt rykte 

på grund av biverkningar. För att exemplifiera finns uttrycket “cellgifter” som används i folkmun 

istället för cytostatika vilket har en otroligt negativ klang. Detta trots att cytostatika existerar för 

att lindra symtom, minska utbredningen av tumörer och för att rädda människors liv från 

sjukdomen (Wallberg, 2013). 

  
En av studiens deltagare redogjorde för att ha drabbats av alopeci efter behandling med 

protonstrålning. Deltagaren menade dock att det inte påverkade livskvaliteten i och med att håret 

börjat växa ut igen. Alopeci är även en vanlig biverkning vid cytostatikabehandling (Wallberg, 

2013). 

  
De flesta deltagarna i denna studie redogjorde för en förbättrad livskvalitet efter att ha blivit 

behandlade med protonstrålning. Detta kan vara förenat med att protonstrålning är en behandling 

med få biverkningar men det skulle även kunna bero på en placeboeffekt. Deltagarna skulle 

kunna uppleva en förbättrad livskvalitet enbart av känslan av att ha erhållit behandling och de 

skulle även kunna uppleva att de mår bättre efter behandlingen för att de exempelvis känner sig 

utvalda som har fått denna typ av behandling trots att det är en relativt ovanlig behandlingsform 

som ännu inte har kapaciteten att behandla en större mängd människor (Enlund, 2013c).   
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4.1.4 Förbättrad eller oförändrad psykisk hälsa efter protonstrålning 

Majoriteten av deltagarna i denna studie redogjorde för en god psykisk hälsa och det kan 

relateras till Frank och Selek (2010) som redogör för att protonstrålning begränsar strålning till 

frisk vävnad. När huvud- och nackregionen utsätts för begränsad mängd strålning kan det leda 

till en högre livskvalitet under och efter behandling jämfört med när det friska området utsätts för 

en hög dos strålning. Det fanns dock deltagare i denna studie som redogjorde för att de upplevde 

det som jobbigt innan behandling med protonstrålning. Vissa deltagare förklarade att det var 

nervöst innan första behandlingstillfället och en annan deltagare förklarade att denne gick in i 

väggen efter behandlingen. Att uppleva nervositet innan behandling kan bero på bristande 

information samt att det är en behandlingsform som inte är lika uppmärksammad som andra 

behandlingsmetoder vid cancer och tumörsjukdomar. Deltagaren som gick in i väggen fick 

förklarat för sig av personal på strålbehandlingsavdelningen att det inte borde bero på 

protonstrålningen. Varför deltagaren upplevde denna påverkan efter behandlingen skulle kunna 

bero på en kombination av sjukdom, behandling, oro, lång resväg till behandlingsort och andra 

faktorer som sammantaget blev för mycket för deltagaren.    

  
Deltagarna i denna studie redogjorde för att deras psykiska hälsa främst upplevdes som 

förbättrad respektive oförändrad. En av studiens deltagare redogjorde för att simultanförmågan 

försämrats men det ansåg deltagaren berodde på en tidigare stroke. Därför tyder denna studies 

resultat på att deltagarna inte upplever att protonstrålning har påverkat livskvaliteten negativt 

med avseende på den psykiska hälsan. Detta kan sammankopplas med andra studier där resultatet 

redogör för att biverkningar vid protonstrålning är få (Amichetti et al., 2012; Chen & Zhao, 

2013; Combs et al., 2013). 

  
4.1.5 Varierande fysisk hälsa efter protonstrålning 

Hos vissa av studiens deltagare hade den fysiska hälsan inte påverkats märkbart och i de fall där 

en påverkan kunde påvisas hade oftast andra faktorer än protonstrålningen orsakat förändringen. 

En deltagare upplevde sig vara något svagare jämfört med före behandling men upplevde trots 

det en god fysisk hälsa. Försvagningen berodde enligt deltagaren inte på protonstrålningen vilket 

även en studie av Levin och medarbetare (2005) redogör för där protonstrålning inte medförde 

kroniska biverkningar hos deltagarna. 
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Två av denna studies deltagare upplevde en försämrad fysisk hälsa i och med nedsatt syn som de 

ansåg uppkommit efter behandling med protonstrålning. Studier redogör för att det även vid 

behandling med protonstrålning förekommer biverkningar även om protonstrålning minskar 

risken för kroniska biverkningar (Levin et al., 2005; Srivastava, 2013). Combs och medarbetare 

(2013) redogör även för att hjärnan och skallbasen är områden som är komplicerade att behandla 

vid tumörer eftersom funktioner kan påverkas vilket kan leda till funktionsnedsättningar. Därför 

anses protonstrålning vara ett bra alternativ i och med att frisk vävnad kan skonas vid 

behandlingstillfället.  

 

4.1.6 Oförändrad psykosocial hälsa efter protonstrålning 

Ingen av deltagarna redogjorde för en förbättrad eller försämrad psykosocial hälsa efter 

behandling med protonstrålning. Därmed har denna studies deltagare av resultatet att tolka inte 

någon påverkan på livskvaliteten utifrån den psykosociala hälsan. Avsaknaden av svar kring 

detta område kan bero på att deltagarna hade svårigheter att förstå vad den psykosociala hälsan 

innebar trots att studiens författare redogjorde för innebörden av begreppet vid intervjutillfället.  

 

 

4.2 Metoddiskussion 

Intervjuer valdes för att det på bästa sätt kunde besvara syftet där en parameter som livskvalitet 

bedömdes vara svår att besvara utan muntlig kontakt. 

  
4.2.1 Styrkor 

Att använda Graneheim & Lundmans (2004) metod för innehållsanalys var en styrka i och med 

att det underlättade för författarna att strukturera upp deltagarnas svar samt tyda innebörd i 

svaren genom att skapa kategorier.   

  
Under intervjutillfällena var möjligheten att ställa följdfrågor till deltagarna positivt på grund av 

att det underlättade förståelsen samt skapade en smidighet i intervjun (Kvale, 1997). 
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4.2.2 Svagheter 

Med anledning av att majoriteten patienter som erhållit behandling med protonstrålning inte är 

bosatta i Uppland genomfördes intervjuer via telefon. Missförstånd med när intervjun skulle 

utföras och tillfället då deltagaren skulle bli uppringd av författarna skedde vid ett tillfälle vilket 

störde tidsplanen. Det genomfördes dock en omedelbar omstrukturering av tidsplanen för att 

arbetet senare skulle kunna fortsätta utan någon märkbar påverkan. Detta påverkade inte 

uppsatsens resultat men det skulle troligen haft mindre chans att inträffa om intervjuerna 

genomförts genom en fysisk träff. 

  
Danielson (2012) redogör för att intervjuer som hålls över telefon kan vara en svaghet i och med 

att intervjuaren kan missa respondentens gester och ansiktsuttryck som exempelvis gråt. Därmed 

hade det stärkt studiens resultat om intervjuerna hade skett i form av en fysisk träff. 

Förväntningarna gällande hur intervjuerna skulle gå till förändrades under intervjuernas gång. 

Det var svårt för deltagare att skilja mellan fysisk, psykiskt eller psykosocial hälsa och det var 

lätt för deltagarna att blanda ihop dessa tre aspekter av hälsa. En lösning på detta skulle kunna ha 

varit att låta deltagarna få tillgång till intervjufrågorna innan intervjutillfället då det hade kunnat 

reflektera över vad varje kategori innebar. Detta skulle även kunnat hjälpa deltagarna med att 

översätta en känsla till ord vilket många av studiens deltagare verkar ha haft svårigheter med. Då 

skulle resultatet eventuellt ha kunnat se annorlunda ut. 

  
4.2.3 Trovärdighet 

Citaten som presenteras i uppsatsen kan stärka studiens giltighet samt redogöra för en variation i 

deltagarnas svar. Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om deltagaren fått se frågorna 

innan intervjun ägde rum vilket hade givit deltagaren mer betänketid för att förstå frågorna och 

svara så korrekt som möjligt. Några av de besvarade frågorna var motsägelsefulla mot något 

deltagaren tidigare under intervjun beskrivit och detta kan ses som en svaghet. 

  
Relaterat till att denna studies syfte var att undersöka patienters upplevelse av sjukdomen, 

behandling med protonstrålning, livskvalitet och hälsa kan det vara svårt att överföra resultatet 

på en annan grupp människor i och med att livskvalitet är något som uppfattas olika av alla och 

upplevelsen av god livskvalitet behöver inte betyda detsamma för en annan. Resultatet i denna 
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studie kan ge en beskrivande överblick för hur personer som genomgått protonstrålning upplever 

sin livskvalitet. 

  
4.2.4 Förförståelse  

Kunskap kring protonstrålning har inhämtats från studiebesök på strålbehandlingsavdelningen på 

Akademiska sjukhuset samt på The Svedberg-laboratoriet i Uppsala där själva behandlingen 

utförs. Detta på grund av att författarna saknade kunskap om denna behandlingsform vid studiens 

start. Under sjuksköterskeutbildningen samt genom tidigare erfarenheter har dock kunskap 

inhämtats kring andra behandlingsformer vid cancer och därmed fanns det en liten förförståelse 

kring behandlingen samt potentiella biverkningar. 

  
4.2.5 Forskningsetiska överväganden 

Det var för studiens skull önskvärt med många deltagare med olika diagnoser som blivit 

behandlade med protonstrålning. Trots detta var det ändå av största vikt att deltagarnas 

välmående, integritet och autonomi respekterades och inte kränktes under utformningen av 

studien. Datainsamlingen får aldrig genomföras om det finns risk för att deltagarnas välmående 

påverkas negativt. 

  
Det var viktigt att under utförda intervjuer klargöra att all information som deltagaren delgett inte 

kommer vara möjlig att återkoppla till deltagaren i den färdiga uppsatsen samt att informera om 

att alla inspelningar förstörs när studien publiceras. Detta för att deltagaren skulle känna sig 

säker med att delge personlig information till studiens författare. 

  
4.2.6 Kliniska implikationer  

I denna studie förekom det att deltagare uttryckte en rädsla och nervositet inför att bli behandlade 

med protonstrålning. Däremot upplevde de att rädslan lättade när de fick träffa personalen på 

The Svedberg-laboratoriet. Rädslan skulle kunna tänkas bero på brist på information inför 

uppstart av behandling och därmed skulle rädslan eventuellt kunna minska om informationen till 

alla patienter som ska behandlas för första gången utökades och utvecklades. En utökning av 

information inför behandling vad gäller behandlingsprocedur och däribland hur själva 
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behandlingen upplevs för patienten är förslag på ytterligare information utefter vad deltagarna 

som upplevde rädsla inför behandlingen i denna studie redogjort för. 

 

4.2.7 Förslag till vidare forskning 

I och med att forskning avseende patienters upplevelse av protonstrålning är begränsad finns det 

inga tydliga riktlinjer för vilket stöd och behov en patient kan behöva efter genomgången 

behandling med protonstråkning. Genom fler studier med avseende på livskvalitet vid 

protonstrålning skulle det kunna uppmärksammas vilka områden som ofta får en negativ 

påverkan hos behandlade patienter och då skulle vården kunna utvecklas för att de personerna 

skulle kunna få en optimal vård. Om rätt vård ges till patienter med påverkad livskvalitet skulle 

de förhoppningsvis kunna leva sina liv med en god livskvalitet. 

 

4.3 Slutsats 

Upplevelsen av livskvalitet ser olika ut för deltagare i studien trots att de drabbats av liknande 

sjukdomstillstånd och erhållit behandling med protonstrålning. Det har framkommit svårigheter 

att urskilja vad negativ respektive positiv påverkan på livskvaliteten kan ha orsakats av. 

Deltagarna i denna studie redogjorde dock för att hälsa och sjukdom var kategorier som 

påverkade livskvaliteten. 

 

Hälsan upplevdes som mycket viktig för deltagarna. Ett kriterium i livet som hade betydelse för 

livskvaliteten var att kunna vara ute i naturen och att motionera. Besvär med synen var ett 

symtom som återkom och som deltagare i denna studie trodde berodde på protonstrålningen i sig. 

Majoriteten av deltagarna redovisade dock en oförändrad livskvalitet efter behandling med 

protonstrålning eller en förändring till det bättre. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

- Starta inspelningen 

  
- Hälsa och presentera dig samt studiens syfte för deltagaren “Syftet med studien är att 

undersöka hur patienter som blivit behandlade med protonstrålning upplever livskvalitet”. 
  
- Berätta om konfidentialitet, deltagandes rättighet att när som helst avbryta intervjun utan krav 

på förklaring samt inspelningsmetoden. 

 

- Förklara att den andre författaren sitter med och lyssnar för att sedan kunna sammanfatta 

intervjun för att säkerställa att allting blivit rätt uppfattat.  

  
- Kontrollera om deltagaren har några frågor innan intervjun börjar. 

  
 

1. Bakgrundsfrågor 

                                                      

                               - Varför har du blivit behandlad med protonstrålning? 

                               - Vilka behandlingar har du genomgått? 

  
2. Livskvalitet 

- Hur upplevde du din livskvalitet innan protonstrålningen? 

                               - Hur upplever du din livskvalitet idag? 

  
3. Livskvalitet psykiskt 

- Hur upplever du din psykiska hälsa idag? 

- Har behandlingen påverkat dig psykiskt? (Mental hälsa, relationer till 

vänner och familj) 

- På vilket sätt? 
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4. Livskvalitet fysiskt 

- Hur upplever du din fysiska hälsa idag?   

- Har behandlingen påverkat dig fysiskt? (Som exempelvis styrka, 

svaghet, sexuellt, vävnad över stället som blivit behandlat) 

- På vilket sätt? 

  
5. Livskvalitet psykosocialt 

              
- Hur upplever du din psykosociala hälsa idag? (arbete och kontakt 

med samhället i stort). 

                                       - Har behandlingen påverkat dig psykosocialt? 

                          - På vilket sätt? 

                                 

6. Avslutning 

- Är det något du har kommit på under intervjun som du vill tillägga? 

  
- Sammanfatta vad respondenten delgivit för information för att kontrollera om det stämmer. 

  
- Redogör för ytterligare en gång för respondentens rättigheter. Att när som helst kunna avsluta 

och att du blir kontaktad då uppsatsen är färdig. 

  
- Avsluta inspelningen. 
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Bilaga 2 
 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studien ”Livskvalitet hos protonstrålade 

patienter”                                                       

 

Vi heter Linda Antonsson och Marie Carlberg och läser termin 6 på sjuksköterskeprogrammet 

vid Uppsala Universitet. Vi samarbetar med strålbehandlingsavdelningen på Akademiska 

sjukhuset och de har hjälpt oss med att komma i kontakt med dig. Vårt examensarbete ska handla 

om livskvalitet hos protonstrålade patienter för att uppmärksamma denna patientgrupp. I nuläget 

råder kunskapsbrist inom detta område. Syftet är ”att undersöka hur patienter som behandlats 

med protonstrålning upplever sin livskvalitet”. 

 

Om du tackar ja till att delta i studien kommer du att bli intervjuad vid ett tillfälle om din 

upplevelse av livskvalitet efter genomgången behandling med protonstrålning. Intervjun kommer 

att pågå i ungefär 20-30 minuter och kommer att ske i form av ett telefonsamtal. 

 

Efter att du mottagit detta brev kommer du att bli kontaktad av oss via telefon och tillfrågas om 

deltagande i studien. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan särskild 

anledning eller motivering. Om du tackar ja till deltagande kommer tid för intervjun bestämmas 

i samråd med dig. Intervjun kommer ske under vecka 42-43. 

 

Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas om från tal till skrift. Allt arbete kommer ske 

konfidentiellt och data i den färdiga uppsatsen kommer inte presenteras så att deltagare i studien 

kan identifieras. Inga uppgifter kan därmed spåras till den enskilda deltagaren. Efter att 

intervjumaterialet är analyserat kommer det att förstöras och därmed finns ingen risk för att 

någon utomstående kommer kunna ta del av intervjuerna. Vi som utför denna studie har skrivit 

under avtal om tystnadsplikt. Vid frågor, kontakta gärna oss, vår handledare eller 

strålbehandlingsavdelningen. 
 
 
Författare: 
Marie Carlberg, 070-5857959                   Linda Antonsson, 070-6154313                                                                                                         
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marie.a.carlberg@gmail.com                   linda_antonsson91@hotmail.com                                                                                                      
         
 

Handledare Uppsala Universitet: 
Mona Pettersson, sjuksköterska, adjunkt och doktorand, 070-9532446 
mona.pettersson@pubcare.uu.se 
 

Sektionsledare och sjuksköterska på The Svedberg laboratoriet: 
Christina Andersson, 018-6115522 
 

Överläkare protonstrålning: 
Kristina Nilsson 
kristina.nilsson@akademiska.se 


