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ABSTRACT 
Background:	  In all cancer therapies occurs more or less side effects, there one of them are 

mucositis. Symptoms of mucositis include wound and blister in the oral mucosa and affects 

50-80% of children undergoing cancer treatment. Today there is no Swedish tested 

assessment scale for mucositis. 

Aim: To describe how teenagers with cancer and parents of children younger than 12 years 

with cancer perceive issues in a mouth-assessment instruments, Children’s International 

Mucositis Evaluation Scale (ChIMES), that have recently been translated into Swedish.  

Method/Design: The study was a quantitative descriptive research design. The participants 

were teenagers with cancer 12- 18 years (N=15), and parents (N=15) of children younger than 

12 years. Data were analyzed with descriptive statistics, independent t-test and manifest 

content analysis. The theoretical framework used is Orem nursing theory from 1995.  

Results: The result shows that there is no difference in the comprehension of the Swedish 

version of the ChIMES between parents and teenagers. The result also shows that the 

participants believes the questionnaire contained adequate questions for the assessment of 

mucositis. They also think that ChIMES is an easy tool to use for assessing the severity of 

mucositis. A manifest content analysis identified three categories: Unclear increments, more 

questions demanded, and hard to underestimate younger children.   

Conclusion: The Swedish version of the ChIMES is understood by Swedish citizens, both by 

teenagers and parents. Furthermore, they agree that this is a well designed tool to use when 

assessing the severity of mucositis in children. 
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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I all cancerbehandling förekommer mer eller mindre svåra biverkningar, varav 

mukosit är en av dem. Symtom vid mukosit är bland annat sår- och blåsor i munslemhinnan 

och drabbar 50-80% av de barn som genomgår cancerbehandling. Idag finns inget svenskt 

testat munskattningsinstrument för mukosit.  

Syfte: Att beskriva hur tonåringar med cancer och föräldrar till barn under 12 år med cancer 

uppfattar frågorna i ett munbedömningsinstrument, Children’s International Mucositis 

Evaluation Scale (ChIMES) som nyligen översatt till svenska. 

Metod/Design: Studien har kvantitativ deskriptiv forskningsdesign. Deltagarna var tonåringar 

med cancer 12- 18 år (N=15), och föräldrar (N=15) till barn med cancer yngre än 12 år. Data 

analyserades med deskriptiv statistik, oberoende t-test samt manifest innehållsanalys. Den 

teoretisk referensram som används är Orems egenvårdsteori från 1995.  

Resultatet: visar att det inte föreligger någon skillnad mellan hur tonåringar och föräldrar till 

barn under 12 år förstår frågorna i ChIMES. Frågornas relevans vid skattningen av mukosit 

anses hög och ChIMES ansågs också vara ett lättanvänt instrument för skattning av blåsor i 

munnen.  En manifest innehållsanalys identifierade tre kategorier: Otydliga skalsteg, Fler 

frågor efterfrågas, & Svårt att skatta yngre barns signaler.   

Slutsatsen: Den svenska versionen av ChIMES är lätt att förstås och innehåller relevanta 

frågor.  

Nyckelord: Assesment, Cancer, Children, ChIMES och Mucositis.   
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1. INLEDNING  
Mukosit är en komplikation efter cancerbehandling, som visar sig i form av sår och blåser i 

munnen. Mukosit drabbar framför allt barn och påverkar barnen både fysiskt, psykiskt och 

socialt. Idag finns det ett fåtal beprövade munbedömningsformulär för att skatta Mukosit hos 

barn. Ett av dessa är Children’s International Mucositis Evaluation Scale (ChIMES) som nu 

översatts till svenska av en grupp forskare från Uppsala. Med denna studie hoppas jag kunna 

kartlägga om barn och föräldrar förstår de översatta frågorna, om frågorna anses adekvata och 

om deltagarna tycker att det är ett bra formulär för att skatta mukosit. Den teoretiska 

referensram som kommer att användas är Dorotea Orems teori om egenvård från 1995. 

Kärnan i hennes teori är sammarbetet mellan patient, anhörig och familj för att uppnå bästa 

egenvårdsbehandling. ChIMES skulle kunna användas för att tidigt upptäcka mukosit hos 

barn och tonåring med cancer.   

 

2. BAKGRUND  
2.1. Vad är cancer  

Cancer uppstår när celler delar sig, vilket sker miljarder gånger per dag i vår kropp. 

Oftast klarar kroppen själv av att reparera de skador som uppkommer, men ibland brister 

kroppens försvar och cancer uppstår. Tumörer uppstår därför att celler delar sig okontrollerat 

och delas in i godartade, benigna tumörer, det vill säga tumörer som inte växer in i 

omkringliggande vävnad och elakartade maligna tumörer, där tumören växer in i 

omkringliggande vävnad, vilket kallas cancer. Cancer förekommer i 200 olika former 

(Lindgren, 2013; Sand, Sjaastad & Haug, 2004; Lindström, 2009).  

 

Det är en stor skillnad på cancer som drabbar barn och cancer som drabbar vuxna. Hos vuxna 

som får cancer finns ofta ett samband med livsstil och ålder. När cancer drabbar barn blir ofta 

de bakomliggande orsakerna svåra att fastställa och många gånger blir denna fråga olöst 

(Hjort, 2013). 

 

2.2 Prevalens 

Enligt Hjort (2013) diagnostiseras årligen cirka 300 barn 0-18 år med en cancerdiagnos i Sverige. Det 

är cirka ett barn om dagen. Fyra av fem barn blir friska. Enligt Socialstyrelsens statistik över antalet 

rapporterade barncancerfall i Sverige, får något fler pojkar än flickor cancer (Socialstyrelsen, 2013).  
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2.3 Cancerbehandling, biverkningar samt komplikationer 

Cytostatika, strålbehandling, operation, angiogeneshämmare, vaccination och hormonbehandling är 

olika behandlingsmetoder vid cancer.  I all cancerbehandling förekommer mer eller mindre svåra 

biverkningar (Lindström, 2009). Till följd av cancerbehandling kan barnen drabbas av allvarliga 

infektioner relaterat till nedsatt immunförsvar. Detta kan resultera i bland annat luftvägsinfektioner, 

svamp-, -virus och bakterieinfektioner (Ivarsson, 2011). Dessa komplikationer kan sedan leda till 

problem i munnen.  

 

2.4 Mukosit 

Där en allvarlig typ av munkomplikation kan drabba barnen i form av sår, inflammation, infektion 

samt blåsor i munnen (mukosit). Mukosit medför smärta, obehag, svälj- och ät svårigheter, men kan 

också inflammera hela magtarmkanalen (Strang, 2003). Mukosit kan utvecklas från att vara sår och 

blåsor i munnen till att bli till en lokal infektion eller blödning som sedan kan leda till en sepsis och 

medföra en fara för patientens liv (Hogan, 2009).  

 

Tidigare forskning visar att det är mycket vanligt förekommande att barn med cancer under 

eller efter cancerbehandling får munhälsorelaterade problem. Med intensivare 

behandlingsprogram och fler kombinationsbehandlingar, där flera olika cytostatikum används 

samtidigt har antalet barn som drabbas av mukosit ökat de senaste åren (Cheng & Molassiotis, 

2002). Mukosit drabbar cirka 52-80% av barnen som behandlas med cytostatika (Kin-Fongs, 

2009).  

 

Barnen beskriver mukosit som brännande och smärtsam och en bidragande orsak till muntorrhet 

(Mathur, Dhillon & Kalra, 2012). Vårdpersonal beskriver tillståndet som rodnad, vita fläckar, 

uppluckrad hud och blåsor på munslemhinnan. Dessa problem kan resultera i nutritionsproblem som 

medför en inskränkning av barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa relaterat till energibrist och 

smärta (Henter & Winiarski, 2006; Iwarson, 2011). Munproblem är associerat med förlängda 

vårdtider, utökade behandlingar, fler mediciner, smärtproblematik och nedsatt livskvalitet (Cheng et 

al., 2011; Petrangeli, Petrangeli, Piredda, Vellone & Alvaro, 2010). Omvårdnadsåtgärder vid 

munhälsorelaterade problem är av största vikt för att motverka infektioner, nutritionsproblem och 

lidande för barnen. 

 

Det kan vara svårt att undersöka ett barn med mukosit, samt få dem att äta relaterat till smärta, rädsla 

och obehag. I sådana situationer kan det vara svårt för barnet att förstå vad som är bäst för det. Det är 
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omöjligt att tvinga ett barn att gapa för att göra en bedömning av barnets munstatus eller tvinga dem 

att äta, om de har smärta och problem i munnen. De få beprövade bedömningsinstrument som finns 

för skattning av munstatus, är utformade för vuxna och bygger ofta på en fysisk kontroll av munnen 

för att en skattning skall kunna genomföras (Tomlinson, Judd, Hendershot, Maloney & Sung, 2007; 

Tomlinson et al., 2008A).  

 

 I en studie av Kin-Fongs (2009) beskrivs barn och föräldrars upplevelser av mukosit. I studien 

identifieras komplexiteten av mukosit och de faktorer som föräldrar och barn beskriver visar sig 

påverka hela familjen och inte bara barnet. Problem som framkom var svårigheten att välja mat som 

passar när barnen har problem med munnen och svårt att äta, trots att de är hungriga. Ett annat 

återkommande problem som framkom i studien var svårighet att utföra munvård trots att barn och 

förälder visste vikten av det. Detta beskriver King-Fongs (2009) som en stressande faktor för både 

barn och deras föräldrar. Barnen beskriver smärtan som det värsta med mukosit men poängterar också 

att det är jobbigt att vara hungrig, men inte kunna äta. Andra problem som barnen beskriver som 

jobbiga vid mukosit var att tala och äta, vilket ledde till att de blev på dåligt humör och kom i konflikt 

med sina föräldrar. Detta är något som föräldrar också tagit upp som jobbigt för dem, tillsammans 

med att se sina barn lida av munproblem och munsmärta vilket resulterar i att föräldrarna känner sig 

hjälplösa.   

 

2.5 Children’s International Mucositis Evaluation Scale (ChIMES) 

Ett skattningsinstrument som eventuellt skulle kunna medföra positiva fördelar för barn med 

munhälsoproblem är ChIMES, som är ett validerat instrument från Kanada. Instrumentet är framtaget 

för barn och utformat utifrån barns och ungdomars samt föräldrars åsikter om vad ett 

munbedömningsformulär bör innehålla och se ut. Formuläret är uppbyggt på specifika frågor om 

munhälsa, som tillsammans med bilder på olika ansiktsuttryck, så kallade smileys och siffror kan 

bidra till en bedömning av barnets munstatus (Tomlinson et al., 2009A). Forskning visar att det finns 

ett behov av ett barnanpassat bedömningsinstrument vid mukosit (Tomlinson et. al., 2007;Tomlinson 

et al., 2008B) och därför översattes ChIMES till svenska av en barnonkologisk forskargrupp vid 

Uppsala universitet år 2014. Till skillnad mot många andra skalor där patienten måste gapa kräver 

ChIMES inte någon fysisk bedömning av munhålan för att få en indikation om eventuell sänkt 

munhälsa/mukosit (Tomlinson et al., 2009A). 

 

I en studie om självskattning av mukosit- relaterad smärta, hos benmärgstransplanterade barn 

i åldrarna 7-16 år framkom det att barnen inte skattar sin smärta högre än vad deras föräldrar 
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gör. Det framkom också att intensiteten på smärta inte ökade med åldern hos barnen, utan 

både äldre- och yngre barn skattade sin smärta på en individuell jämn nivå. 

Sammanfattningsvis visade studien att barn skattar sin smärta adekvat, men ibland kan det 

vara en fördel att ställa följdfrågor till barnet om dess smärta för bästa behandling (Gary, 

Donaldsson & Carol, 1992). Även i Kin-Fongs (2009) studie poängteras det att barn kan 

komma med adekvata svar och vara delaktiga i sin vård, forskning och skattning av sin hälsa. 

 

2.6 Behandling mukosit 

Kin-Fong (2009) rekommenderar vårdpersonal att tidigt informera barn med cancer och deras 

föräldrar om mukosit och dess problematik. Detta för att förbereda barn och föräldrar på vad det är 

samt för att hitta individuellt anpassad symtomlindring och behandling, innan symtomen är som värst. 

I studien framkommer det att barn finner tröst och stöd hos sina föräldrar, som förstår dem även om 

de inte talar så mycket med varandra. Föräldrarna i sin tur finner tröst och stöd hos vårdpersonalen, 

för att få guidning och råd kring deras barn och dess behandling (Kin-Fong, 2009).   

 

Vad gäller behandling av mukosit finns det en mängd olika studier på olika metoder, men än har 

forskarna inte kommit fram till något som har bra effekt. Metoder som testas är bland annat 

munsköljning, tuggummin, tandborstning, vitamin E, Glutamin och isbehandling (Tomlinson et al., 

2008A). I en studie från Kina testades två olika munvårdsprotokoll där experimentgruppen dagligen 

borstade tänderna samt sköljde med natriumklorid och klorhexidinlösning 0,2 %. Denna behandling 

visade sig minska mukositsymtom och smärtan i jämförelse med kontrollgruppen som fick sedvanlig 

munvårdsbehandling (Cheng & Molassiotis, 2002). Ibland så kräver mukosit tuffare behandling så 

som smärtlindring i form av opioider och parenteral föda för minska symtomen och öka livskvaliteten 

hos patienten.  

 

Forskning avseende en ny behandlingsmetod som pågår är en låg nivå av laserterapi vid mukosit hos 

barn. Metoden har visat sig ha god effekt på vuxna med mukosit, enligt en litteraturöversikt gjord av 

(Antunes, Ferreria, Matos, Pinheiro, & Ferreira, 2008). En av fördelarna med laserterapi vid mukosit 

är att den verkar ha god effekt och inga/eller mycket få biverkningar (Jaguar, 2007; Qadri, Miranda, 

Tunér, & Gustavsson, 2005). 

    

2.7 Samhälls- och klinisk nytta  

Det finns ingen statistik på vad mukosit kostar samhället, men studier visar att mukosit hos barn 

resulterar i sänkt hälsorelaterad livskvalitet, smärta och sår i munnen, samt i extra vårddygn och 
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mindre tid i hemmet för patienterna som drabbas (Hogan, 2009;Tomlinson et al, 2008). Ett instrument 

för bedömning av munstatus kan generera i att munhälsorelaterade problem hos barn och tonåringar 

med cancer upptäcks tidigt och behandling kan sättas in, innan symtomen förvärras och påverkar 

barnets livskvalité. Detta leder till färre antal vårddygn, vilket främjar vården i form minskade 

behandlingskostnader och lidande för barnen. Detta påverkar även att skolfrånvaron minskar och på 

så vis främjas barnens psykosociala hälsa.  

 

Med ett fungerande munskattningsformulär hoppas författaren kunna underlätta och optimera 

behandlingen för mukosit och att detta i sin tur kan bidra till ökad livskvalitet hos 

patientgruppen, som redan skattar sin hälsorelaterade livskvalitet lägre än jämnåriga friska 

barn (Bolle, Clercq, Fruyt., & Benoit, 2008). I flera studier rapporteras (Cruz, Neiva, 

Monteiro, & Vieria, 2014; Pico, Avila-Garavito, & Naccache, 1998; Vadhan-Raj, Goldberg, 

Perales, Berger, & Van den Brink, 2013) att mukosit påverkar de drabbades livskvalitetet.   

 

ChIMES kan också användas som utvärderingsinstrument vid utvärdering av nya 

behandlingsmetoder för mukosit.   

 
2.8 Teoretisk referensram 

	  Den teoretiska referensram som kommer att användas i föreliggande studie är Dorothea 

Orems generella omvårdnadsteori från år 1995. Teorin grundar sig i egenvård och är uppdelad 

i tre olika basala teorier som tillsammans bildar en generell teori om omvårdnad. Målet med 

teorin är att stärka individens förutsättningar att klara av sin egenvård (Kirkevold, 2000;Orem, 

2001). 

 

De tre basala teorierna i Orems omvårdnadsteori omfattar egenvårdskrav, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvårdskrav innebär att patienten kräver att få vara delaktig i 

målinriktade handlingar utifrån sina individuella behov medan egenvårdsbrist syftar till 

individens kapacitet och begränsningar i att utföra egenvård. Omvårdnadssystemet syftar 

enligt Orem till vårdkedjan, vårdpersonalens kapacitet och hjälpmetoder för att stötta och 

hjälpa individen till egenvård (Kirkevold, 2000;Orem, 2001).    

  

Orem delar in egenvård i tre olika faser, där den första är en värderingsfas det vill säga en 

kartläggning av individens behov. Den andra fasen är en planeringsfas som syftar till att ta 
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reda på hur individens behov skall tillfredsställas. Den tredje är en utförandefas, det vill säga 

skapa förutsättningar för individen att fungera fysisk, psykiskt och socialt, samtidigt som hon 

bibehåller/främjar god hälsa (Kirkevold, 2000;Orem, 2001). 

 

ChiMES kan bli ett hjälpmedel för vårdpersonal, tonåringar och föräldrar vid skattning av 

allvarlighetsgraden av mukosit. Genom att samtliga parter utgår från ett gemensamt 

skattningsinstrument blir skattningen utifrån olika perspektiv, vilket gör den mer pålitlig. 

Genom instrumentet kan vårdpersonal främja och stödja egenvård då barn/tonåringar med 

cancer drabbas av mukosit. Instrumentet kan underlätta kartläggning av munproblem och visa 

på individens egenvårdsbehov. Sjuksköterskan har en viktig roll i dessa sammanhang då 

han/hon undervisar, underlättar och utvärderar patientens egenvårdskapacitet med syfte att 

öka självständigheten hos varje individ. Sjuksköterskan avgör hur aktiv hon skall vara i 

patientens egenvård utifrån individens och familjens individuella kapacitet och förmåga (i 

Kirkevold, 2000; Orem, 2001).  

 

2.9 Problemformulering 

I dag finns inget svenskt barnanpassat skattningsformulär för att mäta mukosit trots att det är 

en vanlig komplikation efter barncancerbehandling. Ett instrument för bedömning av 

munstatus anpassat för barn med mukosit kan medföra att munhälsorelaterade problem hos 

barn- och tonåringar med cancer upptäcks tidigt och behandling kan sättas in, innan 

symtomen förvärras och påverkar barnens livskvalitet. Ett gemensamt nationellt instrument 

kan underlätta/optimera av nya behandlingsmetoder.  

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
3.1 Syfte 

Syftet är att beskriva hur tonåringar med cancer och föräldrar till barn under 12 år med cancer 

uppfattar frågorna i ett munbedömningsinstrument nyligen översatt till svenska samt indirekt 

mäta om instrumentet mäter de variabler som är av intresse vid mukosit (face validity). 

Följande frågeställningar kommer att besvaras:  

 

* Hur skattar tonåringar med cancer och föräldrar till barn med cancer instrumentets frågor 

avseende läsförståelse och relevans?  
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* Finns det några skillnader mellan tonåringars och föräldrars skattningar av instrumentets 

frågor avseende läsförståelse? 

 

* Vilka synpunkter framför tonåringar och föräldrar på instrumentets frågor?  
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4. METOD  
Studien har en kvantitativ deskriptiv och komparativ design (Polit & Beck, 2011).  

 

4.1 Urval  

Urvalet består av föräldrar till barn (0-11år) med cancer samt tonåringar (12-18 år) med 

cancer som behandlas/tidigare behandlats med cytostatika-, strålbehandlingen och eller 

benmärgstransplantation. Föräldrar/tonåringar tillfrågades konsekutivt om deltagande 

(Gunnarsson, 2005) i föreliggande studie. Endast en person per familj tillfrågades. Tonåringar 

och föräldrar som inte förstod eller talade svenska exkluderades. Totalt tillfrågades 30 

potentiella studiedeltagare. Samtliga valde att delta. Femton var tonåringar och 15 var 

föräldrar.  

 

4.2 Datainsamling  

Insamlingsprocedur 

Datainsamlingen ägde rum på en barncanceravdelning och tillhörande mottagning på Akademiska 

sjukhuset, Uppsala. Rekrytering av deltagare påbörjades efter godkännande av verksamhetschef och 

medicinskt ansvarig läkare på enheten (Bilaga 1). Potentiella deltagarna fick muntligt - och skriftligt 

information om studien av författaren (Bilaga 2) och lämnades därefter för tid för eftertanke innan 

svar om deltagande gavs. De som valde att delta fyllde i ett informerat samtycke (Bilaga 3). Vid 

datainsamlingen fick tonåringen/ föräldern först fylla i munbedömningsinstrument ChIMES (Bilaga 

4A och 4B). Därefter ett formulär om instrumentets frågor avseende upplevd läsförståelse och 

relevans (Bilaga 5A och 5B). Författaren fanns på plats när tonåringen/ föräldern fyllde i formulären 

för att besvara eventuella frågor. Datainsamlingen pågick 10 veckor under vårterminen 2015.   

Instrument 

Utgångspunkten till ChIMES är Pediatric Oral Mucositis Daily Questionnaire (Stiff et al, 

2006). Den engelska versionen av ChIMES grundades utifrån vad en grupp specialister inom 

ämnet	  munvård, enades om vid ett munvårdsmöte år 2007 (Tomlinson et al., 2007). När 

ChiMES utvecklades, efter en identifierad brist på barnanpassade munbedömningsinstrument 

lämnandes ett frågeformulär ut till barn och föräldrar, med frågor om vad ett instrument för att 

mäta sår i munnen bör innehålla och se ut. Svaren som erhölls är grunden till ChIMES. 

ChIMES har senare modifierats ytterligare efter barn och föräldrars åsikter, och utvärderats 
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avseende validitet, reliabilitet, sensibilitet (Tomlinson et al., 2009A). ChIMES finns i två 

versioner, en avsedd för att besvaras av tonåringar och en avsedd att besvaras av föräldrar.  

 

Instrumentet består av sex frågor på ordinalskalenivå, där fyra av frågorna syftar till att mäta 

smärta och funktion i munnen (svälja, äta och dricka). På dessa frågor kan deltagaren välja 

fem svarsalternativ från 1, inte alls ont/svårt att svälja, till 5, värsta möjliga smärta/omöjligt 

att äta/svälja/dricka. De två sista frågorna i instrumentet handlar om pågående smärtlindring 

samt utseende i munnen. Fråga fem om pågående smärtlindring besvaras med ja eller nej. Om 

deltagaren svarar att hon/han/barnet medicinerar mot smärta följer ytterligare en fråga där 

deltagaren får svara om den pågående smärtlindringen avser att lindra smärta i munnen 

(ja/nej). Den sista frågan besvaras genom inspektion av munhålan med syfte att upptäcka 

eventuella sår/blåsor. Frågan besvaras med ja om sår kan ses, nej om inga sår ses eller vet ej 

om det inte går att bedöma om några sår finns i munhålan.  

 

Tonåringen/ föräldern kan välja att skatta enligt en ansiktskala, bestående av sex smileysar 

som varierar från glad till ledsen/gråter. Den verbala skalan är graderad från inte ont till värsta 

möjliga ont och kompletteras med siffror från 0-5.  

Formulär 

För att utvärdera den svenska översättningen av ChIMES, användes ett formulär som tidigare 

använts i en engelsk studie för att utvärdera instrumentet (Tomlinson et al., 2009A). Detta 

formulär översattes till svenska av författaren till denna studie. Formuläret avser att mäta 

upplevd läsförståelse (åtta frågor) och relevans (åtta frågor) kopplade till respektive fråga i 

munbedömningsinstrumentet ChIMES. 

 
Tonåringen/föräldern kan välja mellan fem olika svarsalternativ avseende läsförståelse från 5, 

väldigt lätt att förstå frågan, till 1, mycket svårt att förstå frågan. En fråga undersöker den 

generella uppfattningen om ChIMES och besvaras på samma sätt som beskrivits ovan. 

 

Upplevd relevans besvaras genom att tonåringen/ föräldern väljer ett av följande 

svarsalternativ bra, okej eller dålig. Formuläret avslutas med en öppen fråga, där deltagaren 

lämnas möjlighet till en skriftlig kommentar om något borde ändras i ChIMES. 

Bakgrundsdata (ålder och kön) samlades in på de tonåringar och barn till de föräldrar som 

deltog. 
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4.3 Dataanalys  

Data redovisades med beskrivande statistik. Skattningar mellan tonåringar och föräldrars 

förståelse av fråga 1-6 i instrumentet ChIMES analyserades med Mann-Whitney U-Test 

(Polit, & Beck, 2004). Analyserna genomfördes med Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 19.0 (SPSS Inc), Chicago, IL).  

 

Den öppna frågan om förslag på eventuella förbättringar av ChIMES analyserades med 

manifest innehållsanalys (Wibeck, 2012). Samtliga insamlade kommentarer transkriberas 

ordagrant, för att sedan grupperas efter innehåll i citaten, det vill säga kategoriserades.  

 

4.4 Etiskt övervägande 

Studiens etiska utgångspunkt utgår från Barnkonventionen (UNICEF, 2009) samt (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] SFS 1982:763, 20§). I HSL beskrivs att vården skall bedrivas i samråd med 

patienten, där dess integritet och självbestämmande främjas så långt det är möjligt. Enligt, 

Barnkonventionen har barnen rätt att göra sin åsikt hörd och vuxna skall då respektera denna.  

 

Deltagandet i studien var frivilligt och medgivandet kunde när som helst återkallas med omedelbar 

verkan. Inga personuppgifter registrerades i studien och data redovisades på gruppnivå så att ingen 

enskild individ kunde identifieras. Forskningsplanen godkändes av verksamhetschefen och den 

medicinskt ansvariga läkaren på enheten innan datainsamling påbörjades. 

 

Innan studien påbörjades fördes en diskussion mellan ledningsansvarig överläkare och författaren 

avseende studiens risk/nytta för potentiella deltagare. Potentiell risk som framkom var att barn med 

cancer exponeras för många studier under sin behandlingstid vilket kan vara jobbigt för dem. I detta 

fall övervägde dock potentiella fördelar, då svensk barnonkologi är i behov av ett instrument för att 

mäta mukosit.  

  

Jag hade inte någon professionell eller privat koppling till någon av deltagarna. Samtliga deltagare 

fick muntlig- och skriftliginformation, samt gavs betänketid innan medgivande behövde lämnas om 

deltagande eller inte, Samtliga deltagare fick förtydligande muntlig information om att 

deltagande/icke deltagande, varken påverkade framtida vård eller behandling för individen.  
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5 RESULTAT 
Totalt deltog 30 personer i studien, 15 av dem var tonåringar och 15 föräldrar till barn med 

cancer. Medianen på de tonåringar som deltog var 16 år (min 12 år, max 17 år). 

Könsfördelningen bland tonåringarna var 11 pojkar och 4 flickor.  

 

Medianen på barnen vars föräldrar deltog var 5 år (min 2 år, max 10år). Könsfördelningen 

bland dessa barn var 6 pojkar och 9 flickor.  
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5.1 Tonåringar och föräldrars skattning av ChIMES  

Tabell 1 beskriver tonåringars och föräldrars skattningar av varje fråga i ChIMES, det vill 

säga hur lätt det var att förstå frågan (median, min och max) samt antal (n) och procent (%) 

som ansåg att frågan var bra, okej respektive dålig.  

 

Tabell 1. Redovisning av tonåringars och föräldrars skattningar avseende läsförståelse och 
relevans i mätinstrumentet ChIMES. 
 

Tonåring n= 15 Förälder n = 15 

 

 

 

 

Fråga: Medi
an 
 

Min-Max Bra  
n  
(%) 

Okej 
n  
(%) 

Dålig 
n  
(%) 

 Median 
 

Min-Max Bra  
n  
(%) 

Okej  
n  
(%) 

Dålig 
n  
(%) 

1.a (Smärta):hur lätt är 
det att förstå frågan? 

5,0 4-5     5,0 2-5    

1.b Anser du att 
frågan är..? 

  13  
(86,7) 

2 
(13,3) 

0  
(0) 

   13 
(86,7) 

2 
(13,3) 

0 (0) 

2.a(Sväljförmåga): hur 
lätt är det att förstå 
frågan? 

5,0 4-5     5,0 4-5    

2.b Anser du att 
frågan är..? 

  12  
(80) 

3 
(20) 

0  
(0) 

   14 
(93,3) 

1  
(6,7) 

0 (0) 

3.a(Drickförmåga): 
hur lätt är det att förstå 
frågan? 

5,0 4-5     5,0 4-5    

3.b Anser du att 
frågan är..? 

  14  
(93,3) 

1  
(6,7) 

0  
(0) 

   13 
(86,7) 

2 
(13,6) 

0 (0) 

4.a (Ätförmåga): hur 
lätt är det att förstå 
frågan? 

5,0 4-5     5,0 4-5    

4.b Anser du att 
frågan är..? 

  15  
(100) 

0  
(0) 

0  
(0) 

   13 
(86,7) 

2 
(13,6) 

0 (0) 

5.a (Smärtmedicin): 
hur lätt är det att förstå 
frågan? 

5,0 3-5     5,0 4-5    

5.b Anser du att 
frågan är..? 

  14 
(93,3) 

1  
(6,7) 

0  
(0) 

   13 
(86,7) 

2 
(13,6) 

0 (0) 

6.a (Utseende): hur 
lätt är det att förstå 
frågan? 

5,0 4-5     5,0 4-5    

6.b Anser du att 
frågan är..? 

  14  
(93,3) 

1  
(6,7) 

0  
(0) 

   13 
(86,7) 

1  
(6,7) 

1 (6,7) 

7.a (Generell 
uppfattning): hur lätt 
anser du att ChIMES 
är att använda? 

5,0 3-5     5,0 4-5    
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Medianen på tonåringarnas skattningar av hur lätt det var att förstå fråga 1-6 i ChIMES var 5 

(min 3, max 5). Motsvarande siffror för föräldrarna var median 5 (min 2, max 5).  

 

Medianen på den övergripande frågan om hur lätt det var att använda ChIMES (fråga 7) var 5 

för både tonåringarna (min 3, max 5) och föräldrarna (min 4, max 5).  

 

Ingen av tonåringarna skattade att någon fråga i ChIMES var dålig medan en förälder skattade 

frågan där föräldern skall inspektera barnets munhåla för att se om det finns några sår (fråga 

6) som dålig. En majoritet, ≥ 80%, av tonåringarna och föräldrarna ansåg att samtliga frågor i 

ChIMES var bra.  

 

Tabell 2. Redovisning av potentiella skillnader (mean rank, sum of ranks och p-värden) 
mellan tonåringars och föräldrars skattningar av hur lätt det var att förstå fråga 1-7 i 
ChIMES.  
 

Tonåring n= 15 Förälder n = 15 
 
Fråga: Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

 Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

P-
värde 

1.a (Smärta):hur lätt är det att förstå 
frågan? 

 
16.4 

 
246 

  
14.6 

 
219 

 
0.5 

2.a (Sväljförmåga): hur lätt är det att förstå 
frågan? 

15,5 232,5  15,5 232,5 1,0 

3.a (Drickförmåga): hur lätt är det att förstå 
frågan? 

15,50 232,5  15,50 232,5 1,0 

4.a (Ätförmåga): hur lätt är det att förstå 
frågan? 

15,0 225,0  16,0 240,0 0,8 

5.a (Smärtmedicin): hur lätt är det att förstå 
frågan? 

14,9 223,5  16,1 241,5 0,7 

6.a (Utseende): hur lätt är det att förstå 
frågan? 

14,5 217,5  16,5 247,5 0,5 

7.a (Generell uppfattning): hur lätt anser du 
att ChIMES är att använda? 

16,5 249,0  14,4 216,0 0,4 

 

Mann-Whitney U-Test visade inga signifikanta skillnader mellan tonåringarnas och 

föräldrarnas skattningar av hur lätt det var att förstå fråga 1-7 i ChIMES. 
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5.2 Resultat manifest innehållsanalys  

Åtta deltagare (27%) lämnade kommentarer i formuläret om ChIMES. Tre av dem var 

föräldrar till barn mellan 2-10 år och 5 var tonåringar mellan 12-17 år. Kommentarerna 

kategoriserades enligt en manifest innehållsanalys och redovisas i Tabell 3.   

	  

Tabell 3. Redovisning av kategorier och fördelning av kategorier mellan tonåringar och 
föräldrar. 

	  
Kategori Tonåring/Förälder 

Antal 
Otydliga skalsteg 2/2 
Fler frågor efterfrågas 3/1 
Svårt att skatta småbarns signaler 0/2 
	  
	  

Två tonåringar och två föräldrar ansåg att de olika skalstegen i ChIMES var otydliga. De 

menade att det visuellt var svårt att se skillnader mellan de olika ansiktsskalorna. Tre 

tonåringar och en förälder ansåg att det saknades frågor i instrumentet. De efterlyste 

följdfrågor som mäter känslor kopplade till respektive problem och saknade också frågor om 

vad/varför barnet/tonåringen finner det svårt att äta eller dricka. Två föräldrar beskrev att de 

tyckte att det var svårt att tolka barnets signaler och därmed upplevde de svårigheter att utföra 

mätningen trots att frågorna var enkla att förstå.
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6 DISKUSSION  
6.1 Resultatdiskussion 

Huvudresultatet i studien visar att tonåringar och föräldrar skattade att det var lätt att förstå 

ChIMES frågor om smärta och munfunktion och inga skillnader mellan tonåringarnas och 

föräldrarnas skattningar påvisades. Deltagarna ansåg att frågorna var relevanta vid skattning 

av sår och blåsor i munnen. Resultatet visar också att tonåringar och föräldrar saknade 

följdfrågor i ChIMES för att förtydliga till exempel vad som påverkar tonåringens/barnets 

förmåga att kunna äta. Några deltagare ansåg att skalstegen i ChIMES var otydliga och några 

föräldrar beskrev svårigheter att tolka det yngre barnets signaler/problem vilket i sin tur 

medförde problem med att fylla i ChIMES. Den svenska översättningen av ChIMES har i 

likhet med den engelska versionen (Jacobs et al., 2013;Tomlinson et al., 2009A), visat sig 

vara lätt att förstå av svenska tonåringar med cancer och föräldrar till barn under 12 år med 

cancer. Dessutom har den svenska versionen värderats innehålla adekvata frågor vid skattning 

av sår och blåsor i munnen. Dock så har det i denna studie också framkommit att det kan vara 

svårt att se skillnader mellan ansiktsuttrycken som smileysarna skall föreställa.    

 

För att underlätta skattningarna av problem orsakade av mukosit innehåller ChIMES en 

numerisk skala från 0-5 som kompletteras med en verbal skala som definierar varje skalsteg. 

För att ytterligare underlätta skattningen har instrumentet så skallade smileys för varje 

skalsteg. Trots detta ansåg några tonåringar och föräldrar att skalstegen i ChIMES var 

otydliga. Målet med ChIMES är att instrumentet skall förstås av såväl barn/tonåringar och 

föräldrar (Tomlinson et al., 2008B). En orsak till att några tonåringar och föräldrar i studien 

upplevde skalan i ChIMES som otydlig kan bero på att ansiktsskalan i form av smileysarna är 

större än de övriga skalorna och på så vis fångar deltagarens uppmärksamhet och gör dem 

ouppmärksamma på de verbala och numeriska skalnivåerna som finns som komplement till 

ansiktsskalan i ChIMES. Enligt Jylli (2009) har ansiktsskalor som består av neutrala till 

plågade ansiktsuttryck högre tillförlitlighet vid smärtskattning än ansiktsskalor som består av 

glada till gråtande ansiktsuttryck, vilket används i ChIMES. Intentionen med att ChIMES 

består av tre skalor som ger samma resultat är att erbjuda en skala som passar alla (barn, 

tonåring & förälder) vilket också kan förvirra den som fyller i skattningsinstrumentet. Vid 

mätning med ChIMES kan det vara bra att påminna den som ska skatta att det finns fler skalor 

att skatta utifrån. 
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I föreliggande studie önskade några deltagare djupare frågor i ChIMES, vilket även 

framkommit i en studie av Kin-Fongs (2009). Från de öppna frågorna i formuläret framkom 

också att deltagarna efterfrågade följdfrågor i ChIMES om psykosociala aspekter, kopplade 

till respektive problem. I kommentarerna lyfte tonåringarna fram att det fanns fler/andra 

orsakar till att ha svårt att äta/drick/svälja än smärta, som i sin tur påverkar tonåringarna själva 

och deras omgivning. Dessa orsaker kan vara illamående, aptitlöshet, sänkt allmäntillstånd 

och muntorrhet (Docherty, Sandelowski, Preisser, 2006; Ivarsson, 2011) vilket i sin tur 

negativt påverkar livskvalitet och psykologiskt välbefinnande hos barnet/tonåringen (Bolle, 

Clercq, Fruyt, & Benoit, 2008;Cruz, Neiva, Monteiro, & Vieria, 2014;Pico, Avila- Garavito & 

Naccache,1998;Vadhan-Raj, Goldberg, Perales, Berger, & Van den Brink, 2013). 

 

Det kan antas att kategorin ”Fler frågor efterfrågas” speglar tonåringars och föräldrars strävan 

av att vilja eliminera och/eller minska cancerrelaterade problem. Detta är i linje med en studie 

från Torun et al. (2010) som visar att friska barn lägger fokus på vilka konsekvenser som 

upplevda symtom får, jämfört med barn med cancer som lägger fokus på att eliminera/minska 

symptomen. Detta kan i sin tur öka viljan hos barn/tonåring att vilja skatta sina eventuella 

cancerrelaterade problem med ett mätinstrument då de genom detta hoppas få hjälp att lindra 

symtomen de lider av (Torun, Vatne, Laura, & Ruland, 2010). Kategorin visar också på 

omöjligheten att med endast ett instrument mäta de mångfacetterande problem som drabbar 

barn och tonåringar med cancer (Docherty, Sandelowski, & Preisser, 2006).  

 

I klinisk praxis är sjukvårdspersonalens kommunikation med barn/tonåring och förälder en 

förutsättning för att kunna identifiera cancerrelaterade problem och dess psykosociala följder. 

Stor vikt bör läggas vid att inte glömma föräldrarna enligt Götze, Ernst, Brähler, Romer, & 

Von Klitzing (2014) då det har visats att vuxnas psykosociala problem påverkar barnens 

psykosociala miljö och förutsättningar. I samma studie visade resultatet att cancerrelaterade 

problem och dess påverkan på psykosociala faktorer hos barnen fanns kvar långt efter 

avslutad cancerbehandling (Götze, Ernst, Brähler, Romer, & Von Klitzing, 2014). 

Ovanstående studier visar vikten av att kartlägga psykosocial miljö för att på ett tidigt stadium 

erbjuda resurser för att förebygga psykosocial ohälsa hos barn med cancer. Skattning med 

ChIMES skulle kunna vara ett verktyg för att skatta och på så vis minska de cancerrelaterade 

problem kopplat till mukosit, men också till nutrition, smärta,  
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Studier visar att barn med cancer har en hög nivå av förståelse när vårdpersonal frågar om 

olika symtom, men många gånger använder barn andra icke-medicinska begrepp för att 

beskriva sina symtom (Torun, Vatne, Laura, & Ruland, 2010). Det är möjligt att barn som blir 

introducerade för olika mätinstrument i vården lär sig nya symptombegrepp som de tidigare 

inte kunnat, men som de kanske upplevt utan att kunna sätt ord på. Det är dock viktigt att 

vårdpersonal och föräldrar bjuder in barnet/tonåringen genom att förklara och informera på en 

nivå som underlättar delaktighet och medbestämmande (Mårtensson, & Fägerskiöld, 2006; 

UNICEF, 2009) Detta är också i linje med Orems egenvårdsteori som poängterar att varje 

individ skall få det stöd hen behöver för att klara sin egenvård och därmed uppnå autonomi 

(Kirkevold, 2001).  

  

Två föräldrar till barn mellan 2-3 år, hade svårt att tolka barnets signaler och därmed svårt att 

skatta barnet utifrån instrumentet, trots att de förstod frågorna som ChIMES innehåller och 

tyckte de var relevanta. Studier visar att, om möjligt, bör skattningar av cancerrelaterade 

symptom utföras av barnet/tonåringen själv (Chan, 2013), då de varken under eller överdriver 

vid självskattning (Noel, et al. 2012). Det har visats att yngre barn skattar sin smärta högre än 

äldre barn, men föräldrar skattar tvärt om (Knutsson, Tibbelin, & Von Unge, 2006). Att 

föräldrar till äldre barn jämfört med föräldrar till yngre barn skattar att deras barn har mer ont 

skulle kunna förklaras av svårigheter att läsa av yngre barns signaler, vilket beskrevs som en 

svårighet av några föräldrar i föreliggande studie. En annan orsak till att man skall utgå från 

barnets egen skattning i första hand, är att det finns en risk att föräldrarna själva speglar sin 

smärta och hjälplöshet i skattningar som rör barnet (Shemesh et al. 2005). Detta skulle kunna 

vara en potentiell bias vid föräldraanvändning av ChIMES då föräldrar känner sig hjälplösa 

när deras barn lider av mukosit (King-Fongs, 2009).  

 

Om barnet själv inte kan skatta sina symtom bör föräldrarna göra detta. Studier visar att 

föräldrars skattningar jämfört med vårdpersonalens skattningar bättre överensstämmer med 

barnets skattningar av sina symtom (Arciuli, Kirsten, Stevens, Trembath, & Simpsona, 2013; 

Rajasagaram, Taylor, Braitberg, Pearsell, & Capp, 2008). Detta bör uppmärksammas av 

vårdpersonal som arbetar med barn med cancer. Med utgångspunkt från Arciuli, et al. (2013) 

och Rajasagaram et al. (2008) studier bör personal uppmuntra de föräldrar som inte tror att de 

kan tolka sitt barns signaler/symtom.   
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En stor del av svensk sjukvård bygger på egenvård och barn/tonåringar med cancer och deras 

familjer förväntas utföra vårdrelaterade handlingar såväl på sjukhus som i hemmet efter 

instruktion från vårdpersonal (Simchowitz et al., 2002). Dorothea Orem (2001) beskriver tre 

olika egenvårdsteg: sjuksköterskans kartläggning av individens behov, hens planering av 

omvårdnadsåtgärder och/eller medicinska åtgärder som svarar mot individens behov och 

utförandet av dessa, vilket syftar till fysisk, psykisk och social hälsa. Teorin skulle kunna 

utgöra en grund för ett systematiskt omhändertagande i vården av barn och tonåringar med 

cancer som drabbats av blåsor och/eller sår i munnen. 

 

 I det första steget kan sjuksköterskan använda munbedömningsinstrumentet ChIMES för att 

kartlägga individens behov av omvårdnad och eventuella medicinska återgärder kopplat till 

mukosit. En välplanerad information, närhet till råd och stöd när patienten vistas i hemmet är 

och A och O för upplevd trygghet hos barn/tonåring och deras föräldrar, som beskriver att de 

är mycket oroliga för att barnet skall drabbas av en allvarlig infektion eller att de inte skall få i 

barnet tillräckligt med mat (Yildirim, Yilmaz, Ozosy, Kantar, & Cetingul, 2013). Problemen 

som beskrivs kan förverkligas om barnet får mukosit, som kan leda till både allvarlig 

infektion och nutritionsproblem (Strang, 2003;Hogan, 2009). Genom att regelbundet låta 

tonåringar och föräldrar skatta munhälsa med ChIMES kan mukosit tidigt upptäckas och 

symtomlindras, vilket kan minska upplevd hjälplöshet och oro hos föräldrarna (Kin-Fongs, 

2009; Yildirim, Yilmaz, Ozosy, Kantar, & Cetingul, 2013).  Det andra steget består av att 

sjuksköterskan planerar åtgärder för de omvårdnadsbehov som framkommit i det första steget. 

Där stor vikt bör ges åt att informera och undervisa hur, var och när barnet/tonåringen eller 

föräldern skall utföra egenvårdshandlingen som syftar till förbättrad munhälsa. Detta är i linje 

med en studie som visar att tonåringar med cancer och deras föräldrar önskar mer utbildning i 

egenvård innan hemgång från sjukhus (Christiansen, Taylor, Duggan, 2008). Orem (2001) 

beskriver också vikten av individanpassad information vilket också betonas av Sulkers et al. 

(2015) i en studie om hur sjukvårdspersonal kan stärka föräldrarna till att ge god omvårdnad 

till sina cancerdrabbade barn. Det tredje steget består av att utvärdera dess resultat. I Orems 

tredjesteg beskrivet (i Kirkevold, 2000;Orem, 2001), som syftar till utförande kan en skattning 

med ChIMES ge vårdpersonal, barn/tonåring och förälder en indikation på om rätt råd, tips 

och behandling rekommenderas till patienten och om dessa riktlinjer följts av individen i 

hemmet. Om egenvården inte visat sig fungerat, kan detta vara ett tillfälle att diskutera varför. 

För att sedan finna en lösning som kan fungera bättre föregående plan. Det är (Kirkevold, 

2000;Orem, 2001), viktigt att vårdpersonal identifierar eventuella egenvårdsbrister och stöttar 
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upp dessa för att uppnå målet i Orems teori. Vårdpersonal bör stärka individens 

förutsättningar för att klara av sin egenvård självständigt, utifrån individens förutsättningar 

och resurser (i Kirkevold, 2000;Orem, 2001).  

 

Sulkers et al., (2015) beskriver vikten av att stärka föräldrarna i att utföra god vård hos barn 

med cancer, samtidigt som det är viktigt att se till vårdgivarens stressnivå. Då det har 

rapporterats att vårdgivarna till barn med cancer upplever en hög stressnivå relaterat till 

omvårdnad, kommunikation, och deras föräldraroll. ChIMES kan möjligen bidra till ökad 

stress istället för nytta i egenvården kring sår och blåser i munnen, men instrumentet kan 

också minska stressnivån genom att underlätta kommunikationen om sår och blåsor i munnen 

mellan vårdgivare, barn/tonåring och förälder. Därför bör presentation av ChIMES övervägas 

innan den presenteras för familjen. Vilket är i linje med Orem (2001) där hon beskriver vikten 

av individanpassad information och individanpassat ansvar utifrån förutsättningar och 

förmåga.   

 

 Slutligen kan ChIMES utgöra en samhällsnytta som en grund för utvärdering av omvårdnads- 

och medicinska återgärder vid mukosit. Instrumentet kan bidra till att utvärdera nya 

behandlingsmetoder för optimerad symtomlindring för barn med mukosit, vilket det idag 

råder brist på (Tomlinson et al., 2008B). Bättre symtomlindring kan i sin tur öka 

barnet/tonåringens livskvalitet, vilket vid cancer och cancerrelaterade problem visat sig vara 

nedsatt (Cheng et al., 2011; Petrangeli, Petrangeli, Piredda, Vellone & Alvaro, 2010). Bättre 

omvårdnad och medicinering vid mukosit kan bidra till ökad trygghet hos föräldrarna 

avseende att deras barn kan äta och må bra i hemmet (Yildirim, Yilmaz, Ozosy, Kantar, & 

Cetingul, 2013).  

 

I barn-onkologisk klinisk praxis kan ChIMES ha fler användningsområden. För det första 

skulle ChIMES kunna utgöra ett nationellt skattningsformulär för barn med cancer som 

genomgår behandling där stor risk att drabbas av mukosit föreligger Ett enhetligt nationell 

instrument skulle möjliggöra prevalensmätningar av mukosit relaterat till olika 

cytostatikabehandlingar samt systematiska utvärderingar av olika behandlingsmetoder av 

mukosit. För barn- och ungdomssjuksköterskor kan ChIMES vara ett underlättande verktyg 

för de som arbetar med rådgivning och stöd till barn och tonåringar som drabbas eller löper 

risk att drabbas av mukosit. Genom att barnet/tonåringen själv eller tillsammans med 
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sjuksköterskan besvara frågorna i ChIMES kan deras förutsättningar för att vara delaktiga i 

sin egen vård avseende munhälsa öka (i Kirkevold, 2000;Orem, 2001).    

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens styrkor 

En styrka är att genom ett konsekutivt urval tillfrågades potentiella deltagare i den ordning de 

kom in till avdelningen, utan att jag kunde påverka detta. Resultatet visar på en spridning av 

åldrarna i tonårsgruppen och en relativt jämn könsfördelning där samtliga tillfrågade valde att 

delta. Av detta kan antas att tonåringar med cancer och föräldrar till barn med cancer 

identifierar mukosit som ett problem och därför ansåg det viktigt att delta i föreliggande 

studie. En annan förklaring till att alla ville delta kan vara att jag själv tillfrågade alla 

potentiella deltagare, det vill säga alla fick samma information och bemötande vid 

datainsamlingen. Jag fanns också tillgänglig för frågor vid datainsamlingen. Detta har 

sannolikt bidragit till fullständigt ifyllda enkäter. En annan styrka i studien är att jag har 

undersökt både tonårsversionen och föräldraversionen av ChIMES.  

 

ChIMES Face validity anses hög r/t resultatet avseende tonåringarnas och föräldrarnas svar. 

Där det framkommer att ChIMES är lätt att förstå och använda samt att frågorna anses av 

deltagarna vara relevanta vid skattning fenomenet, som i föreliggande studie är mukosit 

(Streiner & Norman, 2003). Den engelska versionen av ChIMES har även den testats för 

validitet och reliabilitet och även där visat på goda resultat (Tomlinsson et al, 2009A).   

 

Studiens svagheter  

En svaghet med studien är små sample för respektive undergrupp det vill säga tonåringar och 

föräldrar. Detta kan medföra att om denna studie görs med ett större sampel kan resultatet bli 

annorlunda (Polit & Beck, 2012). En klinisk implikation är dock att tonårsgruppen och 

föräldragruppen hade höga medelvärden vilket visade att deltagarna ansåg att det var lätt att 

förstå frågorna i ChIMES.  

 

Alla deltagare i studien har genomgått eller genomgår någon form av cancerbehandling. De 

flesta av barnen/tonåringarna har med stor sannolikhet haft mer eller mindre utbredd mukosit 

under sin vårdtid, då det är en vanlig biverkan av cancerbehandling (Ivarsson, 2011;Strang, 

2003 ). Vid datainsamlingen hade enbart en tonåring pågående mukosit. Det optimala hade 
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varit om alla tonåringar och barn som deltagit i studien hade haft pågående mukosit att 

relatera till när enkäten besvarades. Att detta inte var ett inklusionskriterium berodde på den 

tidsbegränsning och begränsade tillgång till barn och tonåringar med pågående mukosit under 

insamling perioden.   

 

Då halva datainsamlingen var genomförd upptäcktes att föräldrarna till barn under 12 år skrev 

ner barnets ålder och kön istället för sina egen uppgifter. I och med att det inte var någon 

skillnad mellan tonåringarna och föräldrarna avseende hur lätt det var att förstå ChIMES 

frågor, kan det antas att det inte var någon skillnad på föräldrarna avseende svar utifrån ålder 

och kön. Resultatet av insamlad data avseende de frågor som handlar om instrumentets 

relevans visar att en majoritet av både föräldrar och tonåringar anser att instrumentets frågor 

är bra för att skatta fenomenet mukosit.  

 

De föräldrar som besvarat enkäten hade barn som var i åldrarna 2 till 10 år. Några föräldrar 

till barn mellan 2 -3 år beskrev att de hade svårt att besvara frågorna i ChIMES på grund av 

att de hade svårt att tolka de små barnens problem/signaler. Av detta kan antas att det är 

möjligt att resultatet varit annorlunda om fler föräldrar till yngre barn än 3 år deltagit.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

• Ytterligare studier behövs för att undersöka hur ChIMES fungerar på barn under 3 år 

samt som skattningsinstrument under pågående mukosit. 

 

• I framtida studier skulle ChIMES kunna användas för att mäta effekten av lågfrekvent 

laser terapi vid mukosit. De få studier som utförts har visat en viss positiv effekt av 

behandling och få biverkningar (Antunes, Ferreria, Matos, Pinheiro, & Ferreira, 2008). 

En sådan studie skulle kunna vara till stor nytta för patientgruppen relaterat till den 

brist på behandling/symtomlindring som råder vid mukosit.  

 

• Mer forskning behöver också göras på om barn/tonåringars skattningar skiljer sig ifrån 

föräldrarnas och om det är någon skillnad mellan om den ena eller andra föräldern 

skattar barnet.  
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6.4 Konklusion och klinisk tillämpning 

Svenska tonåringar med cancer och föräldrar till barn med cancer ansåg att frågorna i 

ChIMES var relevanta och lätta att förstå. Instrumentet bör därmed införas i klinisk praxis för 

att tidigt identifiera och återgärda problem relaterat till mukosit. Fler studier behövs dock om 

hur instrumentets frågor fungerar för att mäta problem relaterat till blåsor och sår i munnen 

bland yngre barn med cancer.  

 

Att mukosit inte identifieras och påbörjas symtomlindras tidigt kan orsaka onödigt lidande för 

barnet/tonåringen fysiskt, psykiskt och socialt, vilket i sin tur också kommer att påverka deras 

föräldrar och generera till en ökad oro och känsla av otillräckligt.   

 



23	  
	  

 
7.0 REFERENSER 
Antunes, H., Ferreria, EM., Matos,VD., Pinheiro, CT., & Ferreira. (2008). The impact of low power 

laser In the treatment of conditioning- induced oral mucositis: A report of 11 clinical cases and their 

review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 13(3), 189-192.  

 

Arciuli, J., Kirsten, A., Stevens, A., Trembath, D., & Simpsona I-C. (2013) The Relationship 

Between Parent Report of Adaptive Behavior and Direct Assessment of Reading Ability in 

Children With Autism Spectrum Disorder. Journal of Speech, Language, and Hearing 

Research (56),1837–1844.DOI: 10.1044/1092- 

 

Berkman, ND., Davis, TC., & McCormack L. (2010). Health literacy: what is it? Journal of Health 

Communication, (15), 9-19.  

 

Bolle, M., Clercq, B., Fruyt, F., & Benoit, Y. (2008). Self- and parental perspectives on Quality of 

Life in Children with Cancer. Journal Of Psychosocial Oncology, 26(2), 35-47.  

 

Chan, N., Choi, K., Nelson ,E., Sung,R.,  Chan, J., & Kong, A. (2013). Self-Reported Body Weight 

and Height: An Assessment Tool for Identifying Children with Overweight/Obesity Status and 

Cardiometabolic Risk Factors Clustering. Matern Child Health Journal, (17), 282–291. DOI 

10.1007/s10995-012-0972-4 

 

Cheng, A., & Molassiotis, A. (2002). An oral Care protocol intervention to prevent chemotherapy-

induced oral mucositis in pediatric cancer patients: a pilot study. European Journal Of Oncology 

Nursing, 6 (2), 66-73.   

 

Cheng, S., Teuffel1, O., Ethier, M-C., Diorio, M., Martino, J., Mayo, C., Regier, D., Wing, R., 

Alibhai, M. & Sung, L. (2011). Health-related quality of life anticipated with different 

management strategies for paediatric febrile neutropaenia, British Journal of Cancer (105), 

606 – 611.  

 

Christiansen, N., Taylo, K., & Duggan, C. (2008). Oral chemotherapy in paediatric oncology 

in the UK: problems: perceptions and information needs of parents. Pharmacy World and 

Science, (30), 550-555. DOI 10.1007/s11096-008-9208-5 



24	  
	  

 

Cruz, M., Neiva, C., Monteiro, F., & Vieria, B. (2014). Oral mucositis in cancer treatment: 

Natural history, prevention and treatment (Review). Molecular and clinical oncology, (2), 

337-340. DOI: 10.3892/mco.2014.253 

 

Docherty, SL., Sandelowski,M., & Preisser, JS. (2006). Three months in the symptom life of 

a teenage girl undergoing treatment for cancer. Res Nurs Helath, 29(4), 294-310.    

 

Gary, M., Donaldsson, M., & Carol, M. (1992). Strengthened estimates of individual pain trends in 

children following bone marrow transplantation, Elsevier Science, 48, 147-155.  

 

Gunnarsson, R. (2005). Forskningsmetodik: Urvalsstrategier. Hämtad den 3 januari 2014, 

från http://www.infovoice.se/fou/ 

 

Götze, H., Ernst, J., Brähler, E., Romer, G., & Von Klitzing,K. (2014). Predictors of quality 

of life of cancer patients, their children and partners. Psycho-Oncology. DOI: 

10.1002/pon.3725 

 

Henter, J-I., & Winiarski, J.(2006). Benigna blodsjukdomar. I B. Lindberg, T., & Lagercrantz, 

H. (red.), Barnmedicin, (343-359). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hjort, L. (2013). Fakta om cancer hos barn. Hämtad den 5 december 2013, från 1177, 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Cancer-hos-barn/Fakta-om-cancer/Fakta-omcancer hos-

barn/ 

 

Hogan, R. (2009). Implementation og an Oral care Protocol and Its Effects on Oral Mucositis. Journal 

Of pediatric Oncology Nursing, (26), 125-135.  

 

Iwarson, S. (red.) (2011). Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik, terapi. (5. uppl.) Sävedalen: 

Säve. 

 

Jacobs, S., et. al. (2013) Validation of the Children’s International Mucositis Evaluation Scale 

(ChIMES) in paediatric cancer and SCT. British Journal of Cancer, (109), 2515–2522. doi: 

10.1038/bjc.2013.618 



25	  
	  

 

Jylli, L (2009). Smärta hos barn. Hallström, I., & Lindberg, T (red) (2009). Pediatrisk omvårdnad (s. 

127-133). Liber AB Stockholm  

  

Kin- Fong, (2009). Oral mucositis: a phenomenological study og pediatric patients´and their 

parents´perspectives and experiences. Support Care Cancer, (17), 829-827.  

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. (2., [omarb. och utvidgade] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Knapp C., Madden V., Wang H., Sloyer P., & Shenkman, E. (2011). Internet Use and eHealth 

Literacy of Low-Income Parents Whose Children Have Special Health Care Needs. Jornal of Medical 

Internet Research, 13(3), 75. DOI: 10.2196/jmir.1697 

 

Knutsson, J., Tibbelin, A., & Von Unge, M. (2006). Postoperative pain after paediatric 

adenoidectomy and differences between the pain scores made by the recovery room staff, the parent 

and the child. Acta Oto-Laryngologica, (126), 1079_ 1083. DOI: 10.1080/00016480600606715 

 
Lindgren, A. (2013). Om cancer. Hämtad den 5 december 2013, från cancerfonden, 
http://www.cancerfonden.se/sv/Om-Cancerfonden/Fragor-och-svar/Vanliga-fragor-omcancer/ 
 

Lindström, E. (2009). Farmakodynamik. I B. Norlén, P., & Lindström, E. (red.) (2009). 

Farmakologi (27-36). Stockholm: Liber. 

 

Mathur, V., Dhillon, J., & Kalra, G. (2012). Oral health in childern with leukemia. Indian 

Journal of Pallitative Care, 18(1), 12-18. Doi 10.4103/0973-1075.97343 

 

Mårtensson, E., & Fägerskiöld, A. (2007). A review of children’s decision-making 

competence in health care. Journal of Clinical Nursing, (17), 3131–3141. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01920.x 

 

Orem, D. (2001). Nursing concepts of practice. (6th ed.). St Louis: Mosby Inc.   

 

 

Petrangeli, F., Petrangeli, T., Piredda, M., Vellone, E., & Alvaro, R. (2010). The prevention 



26	  
	  

and treatment of oral mucositis in oncohematology pediatric patients receiving chemotherapy: 

a literature review. International Nursing Perspectives, 10 (2-3), 51-65.  

 

Pico, J., Avila-Garavito, A., & Naccache, P. (1998).  Mucositis: Its Occurrence, 

Consequences, and Treatment in the Oncology Setting. The Oncologist, (3):446-451. 

 

Polit., D.F & Beck, C.T. (2004). Nursing Researsh Principles and Methods. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins 

 

Polit., D.F., & Beck, C.T. (2011). Chapter 8: Planning a nursing study. Nursing researsh: Genarating 

and assasing evidance for nursing practice. (s. 174-196). Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins 

 

Polit., D.F., & Beck, C.T. (2012). Chapter 12: Sampling in quantitative research. Nursing researsh: 

Genarating and assasing evidance for nursing practice. (s.71). Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins 

 

PUL 1998:204. Personuppgiftslag. Hämtad den 3 januari 2014. Från 

https://lagen.nu/1998:204 

 

Qadri, T., Miranda, L., Tunér, J., & Gustavsson, A. (2005). The short term effects of low- level lasers 

as adjunct therapy in the treatment of periodental inflammation. Journal Of Clinical Periodontol, 

(32), 714-719. 

 

Rajasagaram, U., Taylor, D., Braitberg, G., Pearsell,J., & Capp, B. (2009). Paediatric pain 

assessment: Differences between triage nurse, child and parent. Journal of Paediatrics and 

Child Health (45), 199–203.doi:10.1111/j.1440-1754.2008.01454.x 

 
Sand, O., Sjaastad, Ø.V. & Haug, E. (2004). Människans fysiologi. (1. uppl.) Stockholm: 
Liber. 
 

Sanders, LM., Federico, S., Klass, P., Abrams, M., & Dreyer, B. (2009). Literacy and Child Health: A 

Systematic Review. Formaly archive of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(2),131-140. 

doi:10.1001/archpediatrics.2008.539. 

 



27	  
	  

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad den 3 januari 2014. Från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm 

 

SFS 2003:460. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad den 3 

januari 2014 . Hämtad från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.HTM 

 

Shemesh, E., et al. (2005).Comparison of Parent and Child Reports of Emotional Trauma 

Symptoms in Pediatric Outpatient Settings. PEDIATRICS, 115(5), 582-589. 

doi:10.1542/peds.2004-2201 

 

Simchowitz, B., et al. (2009).Perceptions and experiences of patients receiving oral chemotherapy.  

Clinical Journal of Oncology Nursing, 14(4), 447.Doi-10.1188/10.CJON.447-453 
 
Stiff et al. (2006). Reliability and validity of a patient self-administered daily questionnarie to asses 

ímpact of oral mucositis (OM) on pain and daily functioning in patients undergoing autologous 

hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant, (37), 393-401.  

 

Strang, P. (2003). Cancerrelaterad smärta: onkologiska och palliativa aspekter. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Streiner, D., & Norman, G. (2003). Health Measurement Scales: A  

practical guide to their development and use (3rd ed.). New York: Oxford University Press.  

 

Sulker, E., et al. (2014). Providing care to a child with cancer: a longitudinal study on the 

course, predictors, and impact of caregiving stress during the first year after diagnosis. 

Psycho-Oncology (24), 318–324. DOI: 10.1002/pon.3652 

 

Tomlinson, D., Judd, P., Hendershot, E., Maloney,A-M., & Sung, L. (2007). Measurment of 

oral mucositis in childern: a review of literature. Support Care Cancer (15),1251-1258. 

Doi:10.1007/s00520-007-0323-y 

 

Tomlinson, D. et al. (2008A). Challenges of mucositis assesment in childern: expert 

opinion. European Journal of Oncology Nursing, (12), 469-475. Doi:10.1016/j.ejon.2008.05.010 

 



28	  
	  

Tomlinsson et al, (2008B) . Determining the understandability and acceptability of an Oral Mucositis 

Dayly Questionnaire. Journal Of Pediatric Oncology Nursing, (25)107.  

 

Tomlinson, D, et al. (2009A). Refinement og the Childern´s International Mucositis 

Evaulotion Scale (ChIMES): Child and parent perspective on understandability, content 

validity and acceptability. European Journal of Oncology Nursing, (1-13). 

doi:10.1016/j.ejon.2009.10.004 

 

Tomlinson, D. et al. (2009B). Designing an oral mucositis assesment instrument for use in 

children: generating items using a nominal group technique. Support Care Cancer, (17), 555- 

562. DOI 10.1007/s00520-008-0523-0 

 

Torun, M., Vatne, MA., Laura, S., & Ruland, C. (2010). How Children With Cancer 

Communicate and Think About Symptoms. Journal of pediatric Oncology Nursing, 27(1), 

24-32. DOI: 10.1177/1043454209349358 

 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: 

UNICEF Sverige. 

 

Vadhan-Raj, S., Goldberg J., Perales, M-A.  Berger, P., & Van den Brink, M. (2013). Clinical 

applications of palifermin: amelioration of oral mucositis and other potential indications. 

Journal of Cell Molyculär Medicine, 17(11), 1371-1384 doi: 10.1111/jcmm.12169 

 

Wibeck, V. (2012). Fokusgrupper. Henricson, M. (red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad. (194-213). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Yildirim, O., Yilmaz, M., Ozosy, S., Kantar, M., & Cetingul, N. (2013). Experiences of 

parents with the physical care needs at home of children with cancer: a qualitative study. 

Cancer Nurs, 36(5), 385-393. doi: 10.1097/NCC.0b013e3182a0e221. 



29	  
	  

 
 
 

8.0 BILAGA  

Bilaga 1 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 
FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel: Den svenska översättningen av Children´s international Mucositis 
Evalution Scale(ChIMES), för bedömning av munstatus hos aktivt behandlade 
barncancerpatienter inneliggande på avdeling –En pilotstudie för utvärdering och förståelse 
Studiens design: se bifogad projektplan  Tidpunkt för datainsamling: Snarast fram till & 
med vt-14 
Namn: Johan Holmgren 
Program / Kurs: Specialistsjusköterskeprogrammet 
inriktning barn och ungdom.  

Termin: 1  

Gatuadress: Tullgarnsgatan 23  

Postnummer: 75317 Ort: Uppsala  Telefon: 
0705536790 

Handledare: Elisabeth Mattsson Specialistsjuksköterska barn och ungdom.  

Gatuadress: Läbyvadsv. 31 

Postnummer: 75592 Ort: Uppsala Telefon: 0732297980 

 
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 
utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 
därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 
 

 
 
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 
granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 
 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej   

Datum: .................................................... Ort: Uppsala 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/verksamhetschef:   

…………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: Christoff Pedroletti/  Britt-Marie Frost 

Klinik (motsv.):  …………………………………………… 



30	  
	  

	  

Bilaga 2 
Information till studien om ChIMES 

 
Under våren 2015 kommer en studie om Children´s International Mucositis Evalution Scale 
(ChIMES) att genomföras på avdelningen för blod och tumörsjukdomar, 95A.  
 
 
ChIMES är ett engelskt skattningsinstrument, som nu översatts till svenska av bland annat personal på 
den här enheten. Målet med ChIMES är att tidigt kunna identifiera symtom på Mukosit(inflammation 
i munslemhinnan), som är en vanligt förekommande biverkning vid cancer behandling.   
 
Studien innebär att förälder till barn yngre än 12 år skattar sitt barn enligt skattningsinstrumentet och 
barn äldre än 12 år skattar sin egen munhälsa enligt ChIMES. Efter utförd skattning kommer 
barn/förälder få en enkät med frågor kopplat till skattningsinstrumentet. Frågorna kommer att handla 
om förståelse kring formulärets frågor. Skattningen och frågeformuläret tar cirka 15-20 minuter att 
svara på. Data kommer att hanteras konfidentiellt och resultatet kommer att redovisas på gruppnivå 
där enskild individ inte går att urskilja.  
  
Det är när som helst okej att avbryta deltagandet, utan att detta kommer att påverka dig eller ditt barns 
fortsatta vård och behandling.  
 
Jag som gör den här studien heter Johan Holmgren och är legitimerad sjuksköterska och är nu under 
utbildning till Barnspecialistsjuksköterska. Studien kommer resultera i en Uppsatts på magisternivå.   
Kontaktuppgifter johan.holmgren1991@gmail.com 
 
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
Student:  
Johan Holmgren 
Specialistsjuksköterskestuderande 
-inriktning Barn & Ungdom 
Uppsala universitet 

Handledare:  
Elisabet Mattsson, leg. 
barnmorska/barnsjuksköterska, Med.dr. 
Enheten för psykosocial onkologi och 
stödjande vård 
Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap 
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Bilaga 3 
 

Medgivande för pilotstudien utvärdering av den svenska versionen av Children´s 

international Mucositis Evalution Scale (ChIMES) 

 

 

Här med godkänner jag, efter erhållen information om forskningens syfte och genomförande att 

frivilligt medverka i Studien om ChiMES. Där jag också är införstådd med att jag när som helst kan 

återkalla mitt deltagande utan någon inverkan på kommande vård och behandling.  

 
 
 
 
 
Underskrift Vårdnadshavare 1   Namnförtydligande vårdnadshavare 1 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
 
Underskrift Vårdnadshavare 2   Namnförtydligande vårdnadshavare 2 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
 
 
Underskrift deltagande    Namnförtydligande deltagande barn 
(barn 15år eller äldre)    (barn 15år eller äldre) 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
 
 
Stad:___________________________Den:_________________________ 
 
 
Ansvarig för pilotstudien är : 
Johan Holmgren (Leg. sjuksköterska) 
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Bilaga 4A.  
Children’s	  International	  Mucositis	  Evaluation	  Scale	  -	  Tonårsversion	  
SMÄRTA	  

1. Vilket	  av	  dessa	  ansikten	  beskriver	  bäst	  hur	  mycket	  smärta	  du	  känner	  i	  din	  mun	  
eller	  hals	  nu?	  Ringa	  in	  ett.	  	  

	   	   	   	   	   	  

	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	  
Inte	  ont	   Gör	  lite	  ont	   Gör	  lite	  mer	  ont	   Gör	  ännu	  mer	  

ont	  
Gör	  mycket	  ont	   Värsta	  möjliga	  

ont	  
	  

FUNKTION	   	  
2. Vilket	  av	  dessa	  ansikten	  visar	  hur	  svårt	  det	  är	  för	  dig	  att	  SVÄLJA	  din	  saliv/ditt	  

spott	  idag	  på	  grund	  av	  mun-‐	  eller	  halssmärta?	  Ringa	  in	  ett.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	  
Inte	  svårt	   Lite	  svårt	   Lite	  mer	  svårt	   Ännu	  svårare	   Mycket	  svårt	   Kan	  inte	  svälja	   	  

	  
3. Vilket	  av	  dessa	  ansikten	  visar	  hur	  svårt	  det	  är	  för	  dig	  att	  ÄTA	  idag	  på	  grund	  av	  

mun-‐	  eller	  halssmärta?	  Ringa	  in	  ett.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	  
Inte	  svårt	   Lite	  svårt	   Lite	  mer	  svårt	   Ännu	  svårare	   Mycket	  svårt	   Kan	  inte	  äta	   	  

	  
4. Vilket	  av	  dessa	  ansikten	  visar	  hur	  svårt	  det	  är	  för	  dig	  att	  DRICKA	  idag	  på	  grund	  av	  

mun-‐	  eller	  halssmärta?	  Ringa	  in	  ett.	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	  
Inte	  svårt	   Lite	  svårt	   Lite	  mer	  svårt	   Ännu	  svårare	   Mycket	  svårt	   Kan	  inte	  dricka	   	  

SMÄRTMEDICIN	  (Du	  kommer	  att	  behöva	  lite	  hjälp	  från	  en	  förälder	  eller	  annan	  vuxen	  för	  att	  svara	  på	  
dessa	  frågor)	  

5. Har	  du	  tagit	  någon	  medicin	  mot	  någon	  sorts	  smärta	  idag?	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Ja	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Nej	  

	  
Om	  ja,	  behövde	  du	  medicinen	  på	  grund	  av	  att	  du	  hade	  ont	  i	  mun	  eller	  hals?	  
	  	  	  	  	  	  	  Ja	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Nej	  

	  
UTSEENDE	  (Bilderna	  på	  första	  sidan	  är	  exempel	  på	  hur	  sår	  i	  munnen	  kan	  se	  ut)	  

6. Be	  en	  vuxen	  att	  titta	  i	  din	  mun.	  Kan	  han	  eller	  hon	  se	  några	  sår	  i	  din	  mun	  idag?	  
	  	  	  	  	  	  	  Ja	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Nej	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vet	  inte	  	  

Svensk	  översättning	  2012-‐03-‐26:	  Jenny	  Thorsell,	  Gustaf	  Ljungman,	  Steven	  Lucas	  &	  JoAnne	  Dahl	  
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Bilaga 4B 
Children’s	  International	  Mucositis	  Evaluation	  Scale	  -	  Föräldraversion	  
SMÄRTA	  

1. Vilket	  av	  dessa	  ansikten	  beskriver	  bäst	  hur	  mycket	  smärta	  ditt	  barn	  känner	  i	  sin	  
mun	  eller	  hals	  nu?	  Ringa	  in	  ett.	  	  

	   	   	   	   	   	  

	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	  
Inte	  ont	   Gör	  lite	  ont	   Gör	  lite	  mer	  ont	   Gör	  ännu	  mer	  

ont	  
Gör	  mycket	  ont	   Värsta	  möjliga	  

ont	  
	  

FUNKTION	   	  
2. Vilket	  av	  dessa	  ansikten	  visar	  hur	  svårt	  det	  är	  för	  ditt	  barn	  att	  SVÄLJA	  sin	  

saliv/sitt	  spott	  idag	  på	  grund	  av	  mun-‐	  eller	  halssmärta?	  Ringa	  in	  ett.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	  
Inte	  svårt	   Lite	  svårt	   Lite	  mer	  svårt	   Ännu	  svårare	   Mycket	  svårt	   Kan	  inte	  svälja	   	  

	  
3. Vilket	  av	  dessa	  ansikten	  visar	  hur	  svårt	  det	  är	  för	  ditt	  barn	  att	  ÄTA	  idag	  på	  grund	  

av	  mun-‐	  eller	  halssmärta?	  Ringa	  in	  ett.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	  
Inte	  svårt	   Lite	  svårt	   Lite	  mer	  svårt	   Ännu	  svårare	   Mycket	  svårt	   Kan	  inte	  äta	   	  

	  
4. Vilket	  av	  dessa	  ansikten	  visar	  hur	  svårt	  det	  är	  för	  ditt	  barn	  att	  DRICKA	  idag	  på	  

grund	  av	  mun-‐	  eller	  halssmärta?	  Ringa	  in	  ett.	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  inte	  
Inte	  svårt	   Lite	  svårt	   Lite	  mer	  svårt	   Ännu	  svårare	   Mycket	  svårt	   Kan	  inte	  dricka	   	  

SMÄRTMEDICIN	  
5. Har	  ditt	  barn	  tagit	  någon	  medicin	  mot	  någon	  sorts	  smärta	  idag?	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Ja	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Nej	  
	  

Om	  ja,	  behövde	  ditt	  barn	  medicinen	  på	  grund	  av	  ont	  i	  mun	  eller	  hals?	  
	  	  	  	  	  	  	  Ja	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Nej	  

UTSEENDE	  (Bilderna	  på	  första	  sidan	  är	  exempel	  på	  hur	  sår	  i	  munnen	  kan	  se	  ut)	  
6. Var	  vänlig	  att	  titta	  i	  ditt	  barns	  mun.	  Kan	  du	  se	  några	  sår	  i	  ditt	  barns	  mun	  idag?	  

	  	  	  	  	  	  	  Ja	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Nej	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vet	  inte	   	  
Svensk	  översättning	  2012-‐03-‐26:	  Jenny	  Thorsell,	  Gustaf	  Ljungman,	  Steven	  Lucas	  &	  JoAnne	  Dahl	  
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Bilaga 5A 
 

Utvärdering av 
Children´s international Mucositis Evalution Scale (ChIMES) en enkät till Tonåring. 

 

Ålder___________Kön___________  

 

1.  (smärta): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:___________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? (ringa in sitt svar) 
Bra   Okej    Dålig 
 

Kommentar:____________________________________________________________________ 
 

2. (Sväljförmåga): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 

1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:____________________________________________________________________  
       _____________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? (ringa in sitt svar) 
Bra    Okej   Dålig  
 

Kommentar:___________________________________________________________________ 
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3. (Drickförmåga): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:____________________________________________________________________  
    ______________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? (ringa in sitt svar) 
Bra    Okej   Dålig  
Kommentar:_________________________________________________________________  

 

4. (Ätförmåga): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:____________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? (ringa in sitt svar) 
Bra   Okej   Dålig  
 

Kommentar:__________________________________________________________________ 
 

5. (Smärtmedicin): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:___________________________________________________________________       
    ______________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? (ringa in sitt svar) 
Bra   Okej   Dålig  
 

Kommentar:____________________________________________________________________ 
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6. (Utseende): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret?  
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:___________________________________________________________________      
    ______________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? (ringa in sitt svar) 
Bra   Okej   Dålig  
Kommentar:___________________________________________________________________ 

 

 
7. (Generell uppfattning): Hur lätt är anser du att ChIMES är att använda?  

1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svår att Svår varken lätt eller lätt att använda väldigt lätt  
 använda  att använda svår att använda  att använda 
 

Kommentar:____________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________ 
 

 

Kommentar:______________________________________________________________________  
 

8. (förbättring/förändring): Är det något som du tycker borde förändras i bedömningsformuläret?  
 

Kommentar: 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________ 
Tack för att DU tog dig tid att besvara frågeformuläret! 
Dina åsikter och uppgifter är betydelsefulla.	  
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Bilaga 5B 
 

Utvärdering av 
Children´s international Mucositis Evalution Scale (ChIMES) en enkät till Föräldrar. 

 

Ålder___________Kön____________  

 
 1.  (smärta): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 

1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:___________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? 
Bra   Okej   Dålig  
 

Kommentar:____________________________________________________________________ 
 

2. (Sväljförmåga): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:____________________________________________________________________  
       _____________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? 
Bra   Okej   Dålig  
 

Kommentar:___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38	  
	  

3. (Drickförmåga): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:____________________________________________________________________  
    ______________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? 
Bra   Okej   Dålig  
Kommentar:_________________________________________________________________  

 

4. (Ätförmåga): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:____________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? 
Bra   Okej   Dålig  
 

Kommentar:__________________________________________________________________ 
 

5. (Smärtmedicin): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret? 
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:___________________________________________________________________       
    ______________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? 
Bra   Okej   Dålig  
 

Kommentar:____________________________________________________________________ 
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6. (Utseende): Hur lätt är det att förstå den här frågan i frågeformuläret?  
1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svårt Svårt  varken lätt eller lätt att väldigt lätt  
 att förstå att förstå  svårt att förstå förstå att förstå 
 

Kommentar:___________________________________________________________________      
    ______________________________________________________________________ 
 

Anser du att frågan är …? 
Bra   Okej   Dålig  
 

Kommentar:___________________________________________________________________ 
 

 
7. (Generell uppfattning): Hur lätt är anser du att ChIMES är att använda?  

1.  2.  3.  4.  5.   
Mycket svår att Svår varken lätt eller lätt att använda väldigt lätt  
 använda  att använda svår att använda  att använda 
 

Kommentar:____________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________ 
 

 

Kommentar:______________________________________________________________________  
 

8. (förbättring/förändring): Är det något som du tycker borde förändras i bedömningsformuläret?  
 

Kommentar: 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________ 
Tack för att DU tog dig tid att besvara frågeformuläret! 
Dina åsikter och uppgifter är betydelsefulla. 

	  


