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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Personer med huvud-och halscancer upplever fysiska- och psykosociala problem i 

processen efter kirurgi vilket påverkar det dagliga livet. Ett bristande stöd från sjukvården 

beskrivs. Enligt Patientlagen (2014: 821) har personer rätt till en fast vårdkontakt. 

Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård har i uppgift att hjälpa personer att klara av den 

kirurgiska vårdens alla faser. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med huvud- och halscancer upplever sitt dagliga liv 

samt stöd i den långa processen efter kirurgisk behandling. 

 

Metod: Deskriptiv kvalitativ design med fenomenologisk ansats genom semistrukturerade 

intervjuer med personer (n=4) som genomgått kirurgisk behandling för huvud- och 

halscancer. Analys genomfördes utifrån Giorgis (1985) perspektiv.  

 

Resultat: Analysen resulterade i essensen: En lång process för att återgå till vardagen, att 

acceptera kroppsliga förändringar samt en kamp för rättigheter och information. I essensen 

konstituerades tre delar: Den nya kroppen – en anpassning till vardagen och en förändrad 

mun, Reorientering i livet - en tacksamhet finns trots sjukdomens närvaro följt av Betydelsen 

av stöd i den långa processen - en personcentrerad vård efterfrågas. 

 

Slutsats: Personer med huvud- och halscancer har starka upplevelser lång tid efter kirurgisk 

behandling och betydelsen av stöd är avgörande i processen tillbaka till vardagen.  

Inom huvud- och halscancervården behöver en personcentrerad vård utvecklas med ett bättre 

samarbete i vårdkedjan ur ett teamperspektiv. Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård 

kan komma att spela en stor roll i teamet genom att samordna vården och förbättra 

kontinuiteten kring personen. 

 

Nyckelord: Huvud- och halscancer, kirurgi, upplevelser, transition, fenomenologi 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Background: Persons with head- and neck cancer experience physical- and psychological 

problems in the process after surgery which affects the everyday life. Persons describe the 

lack of support from healthcare. According to Swedish law (The Patient law, 2014:821) the 

patient has the right to a permanent healthcare contact across the care chain. The clinical 

nurse specialist (surgical nursing) has a commitment to support the patient to cope with every 

phase of the care process. 

 

Aim: The aim was to describe how persons with head- and neck cancer experience their 

everyday life and support after surgery.   

 

Method: Descriptive qualitative design with phenomenological approach using semi-

structured interviews with persons (n=4) who had underwent surgical treatment for head-and 

neck cancer. The analysis was conducted by using the perspective of Giorgi (1985).  

 

Result: The analysis resulted in the essence: A long process to return to everyday life, to 

accept the physical changes as well as a struggle for rights and information. The essence 

constituted of three parts: The new body - adapting to everyday life and a changed mouth, Re- 

orientation in life – despite the presence of disease there is gratitude followed by The 

importance of support in the long process – a person-centered care is requested.  

 

Conclusion: Persons with head- and neck cancer has strong experiences long time after 

surgery. The importance of support is crucial for them in the process back to everyday life. A 

person-centered approach needs to be developed in the care of head- and neck cancer with 

better cooperation in the care around the patient from a team perspective. The clinical nurse 

specialist (surgical nursing) can play a big role in the team to coordinate and improve the 

continuity around the patient. 

 

Keyword: Head- and neck cancer, experience, surgery, transition, phenomenology 
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BAKGRUND 

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp och innefattar tumörer i läpp, munhåla, svalg, 

struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen där 

primärtumören är okänd. (Regionala cancercentrum i samverkan, 2015b). Huvud- och 

halscancer drabbar cirka 1200 personer varje år i Sverige (Socialstyrelsen, 2015) och studier 

visar att den ger stor påverkan på livskvaliteten (Kent et al., 2008; Mehanna, West, Nutting & 

Paleri 2010b). De största riskfaktorerna för att drabbas av huvud- och halscancer är tobak och 

alkohol (Mehanna, Paleri, West & Nutting, 2010a). Enligt Thambyrajah, Herold, Altman och 

Llewellyn (2010) är de fysiska begränsningar som ofta uppstår efter behandling unika för just 

personer med huvud- och halscancer. En del personer upplever psykosociala problem som 

ångest, oro och depression under lång tid efter behandling, där ovisshet och hopplöshet inför 

framtiden präglar tankarna (Ziegler, Newell, Stafford & Lewin, 2004; Humphris & Ozakinci, 

2006; Röing, Hirsch & Holmström 2007; Semple, Dunwoody, Kernhohan, McCaughan & 

Sullivan, 2008; Lang, France, Williams, Humphris & Wells, 2013). I Sverige är kirurgi 

tillsammans med strålbehandling basen för behandling av dessa tumörer (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2015b). Personer med huvud- och halscancer som genomgår 

kirurgisk behandling istället för endast strålbehandling har generellt sämre livskvalitet 

(Ziegler et al., 2004). Med hjälp av avancerad behandling kan idag många patienter bli botade 

från cancern, men de flesta behandlingsmetoder innebär besvärliga biverkningar som kan 

påverka det dagliga livet (Verdonck, Niewenhuisen & Leemans, 2012). 

 

Sjukdom påverkar det dagliga livet  

Den värld vi lever i med andra människor kännetecknar livsvärlden, det dagliga livet. Med 

livsvärlden tillkommer vardagen som den upplevs i naturen och i relationer mellan andra 

människor och vad de betyder för oss (Dahlberg, 2014). Att kunna bestämma över kroppen 

och oss själva ses som en självklarhet för oss människor. När sjukdom uppstår splittras denna 

självklarhet och en kamp för att överta makten över livet och kroppen som den fungerade 

förut kan ta vid (Lindwall, 2004). Om det sker en förändring i vår kropp förändras även vår 

värld som vi ser den (Dahlberg, 2014). Därmed påverkas det dagliga livet och tankar om 

framtiden förändras (Lindwall, 2004).  

 

Huvud- och halscancer påverkar det dagliga livet 

Studier visar att personer med huvud- och halscancer har, beroende på behandling, svårigheter 
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att äta, svälja, tala samt andningsproblem (Ziegler et al., 2004; Rodriguez & Blischak, 2010; 

Björklund, 2010). Eftersom äta till stor del är en social aktivitet, men också en nödvändighet 

har det dubbelt så negativ inverkan på personer (Thambyrajah et al., 2010). En del personer 

med huvud- och halscancer upplever att den trygga vardagen rubbas efter kirurgisk 

behandling (Parker et al., 2014). Personer upplever en förlust i det sociala livet på grund av 

smärta och fysiska förändringar i ansiktet vilket bidrar till att de drar sig undan sociala 

sammanhang (Röing et al., 2007; Semple et al., 2008; Lang et al., 2013). Detta beskriver en 

del personer som det största problemet efter vanställande kirurgi (Konradsen, Kirkewold, 

Mccallin, Cayé-Thomasen och Zoffman, 2012) och offentliga platser undviks då oro över att 

skapa avsky hos andra beskrivs (Costa, Nogueira, De Souza Lima, Mendonca & Leles, 2014). 

Att möta vänner från förr kan vara en smärtsam påminnelse om hur utseendet har förändrats 

(Röing et al., 2007).  

 

En del personer känner inte igen sig fysiskt eller psykiskt och upplever försämrat 

självförtroende efter behandling (Röing et al., 2007; Semple et al., 2008; Parker et al., 2014). 

Den värsta tiden under processen beskrivs vara den tid direkt efter behandling (Semple et al., 

2008), men en studie visar att personer som genomgår behandling för huvud- och halscancer 

fortfarande mår dåligt efter två och ett halvt år. Oro över framtiden och andra psykosociala 

problem hindrar dem från att komma tillbaka till det vardagliga livet (Isaksson, Salander, 

Lilliehorn & Laurell 2016a).  

 

Stödets betydelse för personer med huvud- och halscancer  

Att ha någon närstående närvarande i processen efter kirurgi upplevs viktigt och en stöttande 

familj samt ett socialt nätverk gör det för personerna att gå vidare (Lang et al., 2013). Enligt 

Costa med medarbetare (2014) accepterar personer lättare sitt tillstånd med hjälp av religion 

vilket stärker de i tron på att bli friska. En annan studie visar att tillgängligt stöd leder till 

mindre depressiva symtom hos personer från diagnos till ett halvår senare (Humphris & 

Ozakinci, 2006). Personer med huvud- och halscancer har ett stort behov av stöttning och 

kontinuitet (Lang et al., 2013) men är osäkra på vilken i vårdkedjan som ska kontaktas vid 

funderingar och upplever kommunikation som opersonlig och ensidig (Björklund, 2010). 

Andra personer känner sig välinformerade om den kirurgiska behandlingen de genomgår men 

är oförberedda på livsstilsförändringen kirurgin ofta innebär (Humphris & Ozakinci, 2006). 

Det beskrivs i en studie att personer med huvud- och halscancer som genomgår kirurgi 

upplever svårigheter att kommunicera med sjuksköterskor (Rodriguez & Blischak, 2010). Det 
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skulle kunna ha sin förklaring i att sjuksköterskor upplever sig sakna kompetens att möta de 

psykosociala behov som personer med huvud- och halscancer har (Ziegler et al., 2004).  

 

Sjukvårdens roll i huvud- och halscancervården 

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska hälso- och sjukvården se till att patienter känner sig 

trygga, får en kontinuitet i sin vård samt tillgång till en fast vårdkontakt som följer patienten 

genom vårdförloppet. Sjukvården ska ombesörja god kvalitet, agera enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet i samförstånd med patienten. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2014a) är sjuksköterskans viktigaste skyldigheter att mildra lidande, förebygga sjukdom samt 

främja och återställa hälsa. Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård ska identifiera och 

utnyttja förmågor och resurser hos patienten, detta genom att skapa en givande vårdrelation 

som ska baseras på kunskap och empati. Specialistsjuksköterskan ska även hjälpa patienten att 

klara av sin situation genom alla faser inom den kirurgiska vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014b). Specialistföreningen för Öron, Näs- och Halssjuksköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening (2011) belyser vikten att sjuksköterskor som arbetar inom 

området ger etisk omvårdnad och visar förståelse framför allt då patientgruppen kan se 

behandlingar som traumatiska. 

 

Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2015a) har patienter rätt till en 

kontaktsjuksköterska som ser till att kontinuitet i vårdkedjans upprätthålls, detta som en viktig 

kvalitetsfaktor. Kontaktsjuksköterskan ska se till att patienten blir delaktig i sin vård (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013) genom att upprätta en individuell vårdplan tillsammans med 

patienten som sedan följs över tid (Regionala cancercentrum i samverkan, 2015a). Det ligger i 

kontaktsjuksköterskans ansvar att upprätta kontakt med andra vårdinstanser såsom kurator, 

dietist, logoped och tandvården om behov finns (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2015b).  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Livsvärlden 

Dahlberg (1997) hänvisar till Merleu-Ponty som menar att vår livsvärld är en viktig källa för 

kunskap. Det är viktigt att inte människan försvinner bakom det medicinska i vården. Det är 

av vikt att personer utifrån behov bemöts individuellt (Dahlberg, 1994) då olika upplevelser 

och erfarenheter uppstår hos personer med samma sjukdom (Dahlberg, 2014). Eriksson 

(2001) menar att vårdpersonal måste våga möta den sjuke personen för att kunna hjälpa den i 
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sitt lidande. Enligt Todres, Galvin och Dahlberg (2007) lever personer med tiden på olika sätt, 

den kan begränsa möjligheterna för framtiden eller påminna oss om den tid som varit, tankar 

om tiden i vardagen gör oss mänskliga. 

 

Levd kropp 

Levd kropp innebär hur en person upplever sin kropp under till exempel behandling, samt hur 

kroppen upplevs av andra personer (Friberg & Öhlén, 2012). Levd kropp innefattar våra 

djupaste känslor samt fysiska anlag som vi omedvetet ständigt använder såsom syn, hörsel, 

rädsla och kärlek (Todres et al., 2007). Personers livsvärld förändras när sjukdom inträffar 

och en maktlöshet uppstår, att inte veta vad som kommer att hända med kroppen under 

sjukdomsförloppet eller eventuellt vid en framtida operation gör att påfrestande känslor 

uppstår (Lindwall, 2004; Dahlberg, 2014).  

 

Transition 

Afaf Ibrahim Meleis’ transitionsteori intresserar sig av förändringar och övergångar i 

människors liv (Meleis, 2007). Teorin bygger på en övergångsprocess (Meleis, 2007) som kan 

relateras till personer med huvud- och halscancer och de fysiska och psykiska förändringar de 

genomgår i samband med sjukdom och behandling (Ziegler et al., 2004; Humphris & 

Ozakinci, 2006; Björklund, 2010; Rodriguez & Blischak, 2010; Lang et al., 2013). Enligt 

Schumacher och Meleis (1994) är transition ett centralt begrepp inom omvårdnad. Transition 

som övergångsprocess innebär att grundläggande livsmönster är under förändring, och det 

orsakas av specifika händelser i livet. Dessa förändringar sker över tid och inte i ett ögonblick 

(Schumacher & Meleis, 1994). Begreppet transition utmärker sig som förändring i 

hälsostatus, relationer, förväntningar eller förmågor (Meleis, 2007).  

 

Det finns fyra olika typer av transition som är relevanta för hälso- och sjukvården 

(Schumacher & Meleis, 1994). De skiljer sig åt då de utgår från olika kontexter och 

presenteras som: utvecklingsorienterad-, situationsbunden-, organisatorisk-, samt hälso- och 

sjukdomsrelaterad transition. Utvecklingsorienterad transition innebär att träda in i en ny fas i 

livet, t.ex. vid utveckling från tonår till vuxen ålder. Situationsbunden transition skildrar 

övergången i specifika situationer, exempelvis vid förändringar i familjekonstellationer. 

Förändringar i vårdorganisationer är ett exempel på organisatorisk transition, vilket kan ha 

betydelse på patienten. Den sista transitionstypen, hälso- och sjukdomsrelaterad transition 

beskrivs utifrån hur individer och närstående hanterar förändringar i en människas 
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hälsotillstånd. Transition ses ofta som en övergång från välmående till ohälsa, men kan även 

ske ur ett omvänt perspektiv. Hälso- och sjukdomsrelaterad transition innefattar också olika 

övergångar i vårdkedjan från sjukhusvård, rehabilitering, hemsjukvård och utskrivning till 

hemmet (Schumacher & Meleis, 1994).  

 

En person som drabbats av huvud- och halscancer kan tänkas genomgå hälso- och 

sjukdomsrelaterad transition, där kirurgisk behandling är en del i processen. Som 

sjuksköterska är det därför av stor vikt att göra en bedömning av hur beredd personen är inför 

transitionen (Im, 2014), för att sedan hjälpa personen att klara av upplevelsen av transitionen 

(Meleis & Trangenstein, 1994). En del av teorin innefattar åtgärder som sjuksköterskan kan 

använda sig av för att underlätta i transitionsprocessen och därmed stärka personens 

välmående. Detta genom att stödja personen med att erbjuda kunskap, se till färdigheter och 

hitta strategier så att personen lättare kan hantera upplevelsen av transition (Meleis, 2010).  

Schumacher och Meleis (1994) har identifierat tre faktorer som visat sig vara betydelsefulla 

för att nå en lyckad transition vilka är: känsla av välmående, förmåga att bemästra nya roller 

och situationer, samt relationer som inger välbefinnande. Dessa faktorer kan uppstå vid olika 

tidpunkter i transitionsprocessen. Transition är en positiv händelse menar Chick och Meleis 

(1986), som till slut medför en ökad stabilitet i jämförelse med tidigare.  

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att personer med huvud-och halscancer upplever fysiska- och 

psykosociala problem i processen efter kirurgisk behandling vilket påverkar det dagliga livet. 

Ett stort behov av stöd i sjukdomsprocessen uttrycks där sjukvården har en skyldighet att 

erbjuda stöd och kontinuitet. Trots det upplevs brister i kontakten med vårdpersonal vilket 

medför att en del personer känner sig utlämnade och maktlösa. Mot denna bakgrund behövs 

en ökad förståelse om hur dessa personer erfar livet. Få studier behandlar personer med 

huvud- och halscancer som genomgår kirurgisk behandling och deras upplevelser ur ett 

omvårdnadsperspektiv. Genom att undersöka hur personer med huvud- och halscancer 

upplever sitt dagliga liv kan studien bidra till ökad livskvalitet hos personerna och en 

förbättrad upplevelse av vården.  

 

 

 

 



6 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur personer med huvud- och halscancer upplever sitt dagliga liv samt 

stöd i den långa processen efter kirurgisk behandling. 

 

METOD 

 

Design 

Kvalitativ deskriptiv intervjustudie med fenomenologisk ansats (Kvale & Brinkman, 2014). 

Polit och Beck (2012) menar att kvalitativ design generellt sett tenderar att vara holistisk och 

strävar efter en förståelse av helheten. Inom fenomenologin är livsvärld ett centralt begrepp, 

och vid närmare granskning av livsvärlden ligger fokus på människor och hur de erfar livet 

(Kvale & Brinkman, 2014). Livsvärlden är en relationsvärld där kärnan i relationerna 

eftersöks genom erfarenheter, där begrepp som tid, rum, kropp och relationer uppkommer 

(Todres et al., 2007). Ett annat begrepp är intentionalitet som innebär att människor söker 

mening och innebörd i det som upplevs där en del erfarenheter delas med andra samtidigt som 

en del erfarenheter och upplevelser endast är våra egna att bära (Todres et al., 2007; Dahlberg, 

2014). 

 

Urval 

Personer med huvud- och halscancer (n=4) inkluderades. Fem personer tillfrågades att delta i 

studien och alla tackade ja. En person fick därefter akuta förhinder och avstod därför 

deltagande. Giorgi (1985) anser att tre intervjuer ofta räcker för att dra slutsatser av resultatet i 

en fenomenologisk studie, men antalet intervjuer går att utöka om behov finns för att uppnå 

mättnad. Två personer rekryterades via strategiskt urval genom att kontakt togs med 

patientföreningen Mun- & halscancerförbundet. När deltagares erfarenheter eftersöks inom ett 

särskilt ämne är strategiskt urval passande menar Henricson och Billhult (2012). Med hjälp av 

personer som redan accepterat deltagande rekryterades ytterligare tre personer med 

snöbollsurval i enlighet med Polit och Beck (2012). Personerna fördelade sig på tre män och 

en kvinna, medianvärde för ålder var 66,5 år där den yngsta var 54 år och den äldsta 74 år. 

Personerna hade diagnostiserats med munbottencancer, stämbandscancer samt cancer i 

struphuvud. Tidsperioden för de genomgångna kirurgiska behandlingarna sträckte sig från ett 

till 40 år tillbaka i tiden. 
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Inklusionskriterier var personer med huvud- och halscancer som genomgått kirurgisk 

behandling med eller utan strålbehandling, och som diagnostiserats med cancer i munhåla, 

stämband, svalg och/eller struphuvud. Personerna skulle behärska det svenska språket i tal 

och skrift, och vara 18 år och äldre. Exklusionskriter var personer med huvud- och halscancer 

som diagnostiserats med cancer i läpp, spottkörtel, bihåla och näsa.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes utifrån ett fenomenologiskt perspektiv där en intervjuguide 

med semistrukturerade frågor användes (bilaga 1). Genom semistrukturerade intervjuer menar 

Kvale & Brinkman (2014) att så mycket upplevelser som möjligt inom ett visst ämne kan 

framkomma. Intervjun inleddes med uppgifter om bakgrundsdata som berörde bland annat 

ålder, sysselsättning, relationsstatus och typ av cancer. Dessa följdes av sex öppna frågor 

vilka utformades utifrån studiens syfte. Exempel på frågor som ställdes; ”Hur såg din vardag 

ut innan du blev sjuk?” och ”Hur har din vardag sett ut efter operation?”. Eventuella 

följdfrågor ställdes beroende på hur deltagaren svarade och kunde till exempel vara; ”Kan du 

utveckla det?” och ”Hur menar du?”. Intervjuerna varade i genomsnitt 40 minuter med en 

variation från 29 minuter till 50 minuter.  

 

Tillvägagångssätt 

Rekryteringen av personerna skedde inledningsvis via patientföreningen Mun- och 

halscancerförbundets regionala förening (Mun- & halscancerförbundet). Ett informationsbrev 

utformades med förfrågan om deltagande i studien, och beskrev även studiens syfte och 

metod (bilaga 2). Information och kontaktuppgifter till en representant för en regional 

förening hämtades från patientföreningens hemsida. Kontakt med personen togs via telefon i 

mars 2016 där information om studien delgavs och informationsbrevet skickades till personen 

via e-post. Den personen gav sitt medgivande att delta i studien, under samtalet efterhördes 

om fler eventuella deltagare i föreningen kunde vara villiga att ställa upp på en intervju. 

Personen informerade i sin tur andra medlemmar i patientföreningen om studien och två 

personer gav sitt godkännande till att författarna fick ta del av deras kontaktuppgifter. Då 

deltagarantalet ansågs vara lågt för att svara på studiens syfte och därmed nå mättnad 

kontaktades ytterligare en representant för en annan regional patientförening via e-post. 

Samma information som ovan delgavs med bifogat informationsbrev. Även denna person gav 

sitt tillstånd att delta i studien, och vidarebefordrade i sin tur informationsbrevet till övriga 

medlemmar i föreningen. Därefter kontaktades författarna av ytterligare två personer med 
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intresse att delta i studien och de planerade intervjuerna bokades via telefon och e-

postkontakt. En av dessa personer avstod deltagande alldeles innan intervju på grund av egen 

akut sjukdom.  

 

Personer har genomgått kirurgisk behandling på en ÖNH-klinik vid ett universitetssjukhus 

och för en del av personerna har eftervården skett på regionsjukhus. Majoriteten av 

intervjuerna utfördes på två olika sjukhus i mellersta Sverige. Två av intervjuerna 

genomfördes i ett samtalsrum på en kirurgisk vårdavdelning. En intervju genomfördes i ett 

samtalsrum i ett mindre bibliotek på ett sjukhus. En intervju utfördes på personens önskemål i 

hemmet. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer varvid den ena ställde frågor och den 

andra förde anteckningar samt ställde vissa följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

elektronisk utrustning och fördes sedan över till dator. En provintervju genomfördes som 

senare diskuterades med handledare och därefter justerades några frågor för att säkerställa att 

det undersökta fenomenet framkom. I samråd med handledare valdes provintervjun att 

inkluderas. Intervjuerna genomfördes under mars och april 2016 och inleddes med 

presentation av författarna följt av information om studien.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har utgått från svensk författningssamling (SFS, 2003:460) som avser regler om 

forskning på människor. Då studien genomfördes inom ramen för högskoleutbildning krävdes 

inte ett godkännande från en etisk kommitté. Genom att ta del av ett informationsbrev där 

syfte och information om studien tydligt framgick valde personer själv deltagande i studien. 

Informationsbrevet tog upp att deltagandet var frivilligt samt att personen hade rätt att avbryta 

studien när som helst utan att ange någon anledning (Codex, 2004). Information om att all 

data kom att behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och att 

ingen kom att få ta del av deras svar framkom även i brevet. Vid intervjutillfället 

informerades personerna muntligt om ovanstående. Avslutningsvis lästes ett dokument om 

informerat samtycke (bilaga 3) igenom och skrevs under av personen. 

 

I slutet av intervjuerna tillfrågades personerna hur de upplevde själva intervjun och om de 

hade någon att diskutera upplevelser med. Nyttan att genomföra studien bedömdes vara större 

än riskerna då resultatet kunde komma att användas i utveckling av omvårdnad och viktig 

information kunde framträda och främja andra personer inför planerad kirurgi och annan 

behandling för huvud- och halscancer. 



9 

 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuutskrifterna analyserades enligt Giorgi (1985) vilket är en deskriptiv metod inom 

fenomenologi. Det som utmärker Giorgis deskriptiva analys är reduktion och innebar att 

författarna åsidosatte egna erfarenheter, tolkningar och fördomar när text analyserades och det 

undersökta fenomenet som hittades i texten beskrevs så exakt som möjligt (Robinson & 

Englander, 2007; Kvale & Brinkman, 2014). Författarna har en förförståelse inom området då 

de båda har fem års erfarenhet av att vårda patientgruppen. Enligt Robinson och Englander 

(2008) blir texten i en deskriptiv analys något längre än andra analyser då denna skrivs ut så 

noggrant och nära den ursprungliga meningsbärande texten som möjligt. Innan analysen 

startade diskuterades betydelsen av förförståelsen noga vilket gjorde författarna medvetna om 

denna under processen.  

 

Intervjuutskrifterna analyserades i fyra steg: 

 

 Steg 1- De transkriberade intervjuerna skrevs ut i pappersform och för att bekanta sig 

med texten läste författarna på var sitt håll igenom texten flera gånger med syftet 

uppskrivet bredvid sig för att hålla sig till fenomenet. 

 

 Steg 2- Text som belyste olika sidor av fenomen utifrån studiens syfte identifierades 

med hjälp av överstrykningspenna. Tillsammans gick författarna sedan igenom de 

transkriberade intervjuerna och valde ut meningsenheter för varje intervju vilka sattes 

in i en tabell. Detta skickades till handledare via e-post. Därefter träffades författarna 

och handledare via ett personligt möte och diskuterade vidare analyssteg. 

 

 Steg 3- I det tredje steget transformerades meningsenheterna och tillsammans 

utvecklade författarna dem objektivt. Dessa beskrevs på ett vardagligt språk så exakt 

som möjligt och meningsenheterna expanderades. De transformerade 

meningsenheterna skickades till handledare via e-post inför ytterligare ett personligt 

möte.  

 

 Steg 4- De transformerade meningsenheterna skrevs ut och sorterades med syfte att nå 

de olika variationerna i fenomenet. Vid ett personligt möte med handledare 

diskuterades de olika variationerna av fenomenet vilket resulterade i framträdande av 
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fenomenets essens och dessa konstituerades av tre delar som skapade studiens resultat. 

 

Tabell 1. Exempel på resultatbearbetning 

Meningsenhet Transformation av 

meningsenhet 

Konstituenter Essens 

”men det är klart, 

jag ser ju att det är 

många som har det 

mycket värre än vad 

jag har.. men men, 

jaa.. man kan inte 

heller titta på det 

utan det är..” 

(Intervjuperson 3).  

Intervjupersonen 

beskriver en 

tacksamhet över sin 

egen situation då 

denne ser andra som 

har det värre. 

Samtidigt finns en 

upplevelse av den 

egna sjukdomen som 

inte går att 

förminska. 

 

Reorientering i livet 

- en tacksamhet finns 

trots sjukdomens 

närvaro 

 

 
En lång process 

för att återgå till 

vardagen, att 

acceptera 

kroppsliga 

förändringar 

samt en kamp 

för rättigheter 

och information 

”Nej… Man fick 

klara sig själv… 

Många kanske inte 

gör det, men… En 

som är ensam och 

inte har nån anhörig 

måste det vara 

fruktansvärd för…” 

(Intervjuperson 2).  

 

Intervjupersonen 

beskriver att denne 

fick gå igenom detta 

själv med hjälp av 

anhöriga, och 

upplever att det 

förmodligen nog är 

tuffare för de utan 

någon anhörig. 

Betydelsen av stöd - 

en personcentrerad 

vård efterfrågas i den 

långa processen. 
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RESULTAT 

I analysen framkom essensen ”En lång process för att återgå till vardagen, att acceptera 

kroppsliga förändringar samt en kamp för rättigheter och information.” Essensen 

konstituerades av tre delar vilka kommer att presenteras i löpande text och styrkas med 

ordagranna citat. De tre delarna som konstituerades var Den nya kroppen – en anpassning till 

vardagen och en förändrad mun, Reorientering i livet - en tacksamhet finns trots sjukdomens 

närvaro följt av Betydelsen av stöd - en personcentrerad vård efterfrågas i den långa 

processen. 

 

Figur 1. Översikt över resultatets essens och delar 

 

Den nya kroppen – en anpassning till vardagen och en förändrad mun 

Trots att det passerat många år sedan operation för en del av personerna upplevdes fortfarande 

starka minnen från den tiden med känslor som obehag och de blev påminda om den 

förändrade kroppen. De obehag som upplevdes var andningssvårigheter, svullnad, sår, 

sömnsvårigheter och smärtproblematik. Någon person hade fått en trackeostomi inopererad 

vilken upplevdes besvärlig då problem med slem ledde till sömnsvårigheter. Sondmaten 

upplevdes som särskilt besvärlig av olika anledningar där sonden upplevdes skava i halsen 

medan problem som illamående och kräkningar även nämndes. Personer beskrev hur den 

röstvila operationen krävde var väldigt påfrestande till en början. Första tiden på avdelningen 

bearbetades olika där någon kände sig överrumplad när information gavs att personen snart 

skulle sköta sin omvårdnad kring sitt nya stoma på egen hand. Personer beskrev vidare en 

fysisk utmaning som innebar att bevisa för vårdpersonal att personen kunde svälja. Att möta 

sitt ansikte första gången i spegeln beskrevs som något fruktansvärt och medförde en chock. 

En lång process för att återgå till 
vardagen, att acceptera kroppsliga 

förändringar samt en kamp för rättigheter 
och information. 

Den nya kroppen – en 
anpassning till vardagen och 

en förändrad mun  

Reorientering i livet - en 
tacksamhet finns trots 
sjukdomens närvaro 

Betydelsen av stöd - en 
personcentrerad vård 
efterfrågas i den långa 

processen  
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”Men sen fick man några dagar på sig och kom upp och titta sig i spegeln och… det var 

roligt, jag såg ut som Frankenstein. Ja, nej då blev det ”Men va fan har de gjort”. Det var ju 

alltså härifrån och dit bak. Det såg ut som en dragkedja. På bägge sidor.” (Intervjuperson 4). 

 

Den efterföljande strålning personer genomgick efter operation upplevdes väldigt påfrestande. 

Trötthet, matthet, sväljsvårigheter, muntorrhet samt smärta beskrevs och detta bidrog till att 

vardagliga sysslor inte mäktades med och de drog sig undan socialt. Även att känna sig 

uttittad i offentlig miljö bidrog till att personer drog sig undan. På grund av de 

sväljsvårigheter som operationen medförde uppgav personer att de drog sig undan vid 

måltider vilket bidrog till att relationer med vänner förändrades. Vänner visade förståelse 

genom att erbjuda en anpassad kost så att personer kunde vara med vid gemensamma 

middagar, trots det beskrevs en känsla av att vilja vara i fred. Sjukdomen har inneburit en lång 

process efter operationen för att återskapa funktioner som till exempel rekonstruera käkben 

vilket hjälpt personerna att åter kunna prata och äta. 

 

”Ja. Men det tog ju 15 år för mig att lära mig prata. Och äta mat… Det tog det också en 15 

år.” (Intervjuperson 2). 

 

Den nya kroppen och det förändrade utseendet upplevdes till en början generande och därför 

doldes kroppsdelar med klädesplagg i offentlig miljö men idag upplevdes det inte som ett 

bekymmer. Däremot besvärades personerna idag av andra fysiska besvär relaterat till 

operation där muntorrhet, nedsatt kondition, och munproblem beskrevs. Tungan nämndes som 

något centralt då en konstant brännande och stickande känsla upplevdes, samt att den skavde 

mot munbotten. Detta medförde att mat ibland inte intogs tillräckligt och hindrade personer 

att äta mat som tidigare gav njutning. 

 

”Ja, det är med.. med kost och såna saker har ju förändrats.. det har det. det var som jag sa 

när vi träffades då från cancerföreningen.. tänk vad jag längtar efter en kväll att grilla en 

köttbit och ett gott glas rött vin och få komma ihåg hur det var att få äta som vanligt.. ’jaa’, 

sa allihopa..” (Intervjuperson 3). 

 

Funderingar om att genomgå åtgärd för att förbättra tungans funktion fanns men rädslan för 

eventuella infektioner och andra funktionsnedsättningar som förlust av smaksinne hindrade att 
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beslut togs.  

 

Reorientering i livet - en tacksamhet finns trots sjukdomens närvaro 

Personer beskrev att vardagen fortsatte som vanligt trots närvaro av sjukdom. För någon var 

det viktigt att återgå till sitt arbete så snart som möjligt för att åstadkomma en normal vardag. 

En nedsatt kondition beskrevs men försök till att hålla igång ändå nämndes. Nya utmaningar 

där tidskrävande bestyr kring egenvård nämndes, vilket kunde innebära noggrann rengöring 

av munnen efter måltider. Vardagliga moment beskrevs som mer tidskrävande och 

omfattande idag.   

 

”Jag menar, förr ringde ju telefon, ’Ja visst sa jag’ sen gick jag. Nu måste jag ju alltså, göra 

lite andra förberedelser innan… Och likadant såna där, nu har jag ju lärt mig så pass bra 

men… Har jag inte plåster eller propp, då låter jag ju inte sådär jävla mycket. Så de som, de 

närmaste eller de som vet om det… Jag menar om de ringer och jag inte svarar, då sa jag till 

de att lämnar telefonnummer så ringer jag upp när jag kan… Det är ju vissa såna där 

praktiska grejer.” (Intervjuperson 4). 

 

En känsla av oro för recidiv uppkom i samband med återbesök vilket bidrog till en 

medvetenhet om sjukdomens närvaro men i övrigt präglades vardagen inte av detta. Det fanns 

en rädsla att lämna staden och närheten till sjukhuset, då situationer uppstått som krävt snabb 

sjukhusvård. Vidare beskrevs en rädsla för att själv orsaka något i munnen vid rengöring eller 

matintag som kunde leda till komplikationer som svårläkta sår eller infektion. Rädsla för att 

sätta i halsen vid matintag var stark till en början men idag har personer lärt sig egna metoder 

för att undvika detta.  

 

En tacksamhet till livet uttrycktes och personerna ansåg sig klarat sig lindrigt undan. En ökad 

förståelse beskrevs till andra sjuka personer. Egna problem sattes i relation till andra personer 

med sjukdomar och problem som sjukdomarna medförde, men det förminskade inte synen på 

den egna sjukdomen.  

 

”men det är klart, jag ser ju att det är många som har det mycket värre än vad jag har.. men 

men… man kan inte heller titta på det...” (Intervjuperson 3).  
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Sjukdom beskrevs som en naturlig del av åldrandet och en tacksamhet till livet uttrycktes då 

alternativet upplevdes vara döden. Vidare beskrevs att sjukdomen idag inte påverkar i stort 

men att tankar från sjukdomstiden då och då uppkommit. En tidig beslutsamhet till att kämpa 

vid insjuknande för att inte bli hämmad i vardagen beskrevs, något som gjorde att livet idag 

levdes som om sjukdomen aldrig funnits. Beskedet om sjukdom upplevdes psykiskt 

påfrestande men därefter uttrycktes med hjälp av hopp en acceptans till situationen.  

 

”Utom när jag fick beskedet… Så har det inte drabbat mig nå psykiskt… För att… Det sista 

som överger en, det är ju hoppet, det är ju bara så. Oavsett om vad man får för besked. Så att 

det tog ju inte så lång tid efter det här beskedet förrän man började mobilisera sig. Det var ju 

värken som var svårast..” (Intervjuperson 2). 

 

En acceptans till den nya kroppen beskrevs och situationer som tidigare lett till isolering, 

exempelvis att vistas i offentliga miljöer, påverkade inte personerna idag. 

 

Betydelsen av stöd - en personcentrerad vård efterfrågas under den långa processen 

Värdet av närståendes närvaro under hela sjukdomsprocessen beskrevs och deras närvaro 

upplevdes som oumbärligt under denna period. Personer beskrev vikten av att få ha 

närstående med under sjukhusperioden. Närstående gav ett stort stöd och en trygghet 

samtidigt som många vänner försvann. Mitt i sjukdomsprocessen avled en persons livskamrat 

och livet tog en annan vändning. Trots att stöd från övriga familjemedlemmar och vänner 

fanns upplevde personen sig övergiven och ensam i sin situation. Ett stort stöd upplevdes i 

den patientförening personerna var medlemmar i, där en känsla av gemenskap beskrevs och 

information utbyttes.  

 

Stora variationer beskrevs i hur vården upplevdes vad gällde stöd där tillfredställelse med den 

vård som gavs på sjukhuset i samband med operation uttrycktes. Vårdpersonalen upplevdes 

vänliga, tillmötesgående och stöttande. En särskild tacksamhet till läkare, tandläkare, 

käkkirurg samt logoped beskrevs där personer upplevde tydlig information och bra 

bemötande. En utlämnad situation beskrevs som innebar ett stort hot mot integriteten men 

tack vare ett värdigt bemötande från vårdpersonal inom tandvården upplevdes en tacksamhet. 

 

”Men jag har aldrig haft nå problem med tänderna.. och det för mig att få komma dit och 

sitta där i väntrummet och det är min tur.. alltså.. det kändes värre än att gå på 
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gynundersökning ska jag säga.. att komma dit och öppna mun när jag aldrig ha haft nå 

besvär eller nånting så kändes det så.. intimt.. jag har inte förstått att det var så.. och sen blev 

jag så fint mottagen.. så värdigt!” (Intervjuperson 3).  

 

Informanter beskrev även en bristande tilltro till hur vården bedrivits. Sjuksköterskan 

upplevdes otillgänglig och syntes endast till vid medicinutdelning. Detta upplevdes medföra 

att en obehaglig situation med rätt kompetens kunde ha undvikits. Personer beskrev uteblivet 

eller sent erbjudande om kuratorskontakt. Frustration upplevdes över hur utebliven 

information kring omvårdnad och stöd lämnat känslor som att vara utlämnad och oförberedd 

efter sig.  

 

”Om jag hoppar över ganska mycket så har ju informationen kring det hela varit totalt 

värdelös.. dels ifrån här och i N.N.. man kände sig som va åh att en läkare ska få operera.. 

jättekul! Sen var det inge mer..” (Intervjuperson 1).  

 

I det stora hela beskrevs hur bristande stöd och information från vården bidrog till att 

personerna själva blev drivande kring sökandet av information som kretsade kring sjukdomen 

samt rättigheter. En ständig kamp för att få råd och stöd beskrevs och samtidigt en tidsbrist 

hos vårdpersonal när till slut kontakt erhölls. Personer upplevde att de inte visste vem i 

vårdkedjan som skulle kontaktas vid funderingar samt upplevde svårigheter att kontakta 

sjukvården då de slussades runt bland telefonens svarsalternativ och inte fick prata med någon 

personligen.  

 

”och sen har ju dom på avdelningen öron näsa hals ju börja med de här med en 

kontaktsjuksköterska.. så det är ju väldigt bra, liksom.. men dom har ju inte tid.. utan dom 

frågar hur är det och sådär dom är med på själva undersökningen sen springer dom ju lika 

fort och man vet ingenting liksom.. här får du ett nummer om det är någonting.. men vadå, jag 

vill ju prata nu men dom har inte tid att prata nåt om det är någon fråga eller om man känner 

lite oro eller nåt sånt där..”  (Intervjuperson 1). 

 

Mer stöd i eftervården efterlystes med en tillgänglig kontaktsjuksköterska som en central del i 

vårdkedjan där kontinuitet och information efterfrågades. Informanter upplevdes ofta få agera 

stöd åt andra personer i liknande situationer 
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DISKUSSION 

Studiens resultat visar att personer med huvud- och halscancer hade varierade upplevelser 

efter att ha genomgått kirurgisk behandling, vilka framträder i en essens; En lång process att 

återgå till vardagen, att acceptera kroppsliga förändringar samt en kamp för rättigheter och 

information. I essensen konstituteras tre delar; Den nya kroppen – en anpassning till vardagen 

och en förändrad mun, Reorientering i livet - en tacksamhet finns trots sjukdomens närvaro 

följt av Betydelsen av stöd - en personcentrerad vård efterfrågas i den långa processen. Efter 

ha genomgått kirurgisk behandling präglades personernas tankar av olika sätt att hantera den 

nya kroppen. Fysiska förändringar bidrog till att personer till en början drog sig undan det 

sociala livet och nya rutiner i vardagen uppkom. Känslor som oro och ängslan för recidiv och 

komplikationer upplevdes men trots det beskrevs en tacksamhet till livet med nytillkommen 

förståelse till personer med andra sjukdomar. Närståendes stöd värdesattes, däremot 

upplevdes stora variationer gällande bemötandet i vården där de efterfrågade en 

personcentrerad vård. 

 

Resultatdiskussion 

Den nya kroppen – en anpassning till vardagen och en förändrad mun 

Fysiska obehag upplevdes i olika variationer direkt efter operation som exempelvis 

andningssvårigheter, smärta och svullnad. Liknande obehag framkommer i andra studier 

(Semple et al., 2008; Chen 2011), där även blödning, svårigheter att öppna munnen och 

sömnproblem nämns. Threader och McCormack (2016) menar att plågsamma operationer och 

långa återhämtningsperioder påverkar personer med huvud- och halscancers förmåga till att 

anpassa sig till den nya situationen. Sjuksköterskan ansvarar för att hitta och ta tillvara på 

personens styrkor och förmågor inför alla faser de ska genomgå under transitionsprocessen 

(Meleis, 2007; Svensk sjuksköterskeförening, 2014b) vilket kan leda till att personens 

välbefinnande ökar (Meleis, 2010). Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård har med sin 

kompetens en viktig uppgift att förbättra vården kring personer som genomgår kirurgisk 

behandling, detta genom att arbeta för en mer teambaserad vård kring personen.  

 

Personer upplevde obehag i mötet med sitt ansikte för första gången och beskrev en känsla av 

att bli uttittad i sociala sammanhang och bidrog till att offentliga miljöer undveks, vilket 

framkommer i andra studier (Semple et al., 2008; Chen, 2011; O’brien et al., 2012; Costa et 

al., 2014;). Den nya kroppen upplevdes som generande och kroppsdelar doldes med särskilda 
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klädesplagg vilket även Semple med medarbetare (2008) belyser. Förändringar i munnen 

beskrevs som något centralt i det nya ansiktet där framförallt tungan upplevdes besvärlig då 

den tappat funktion. Den upplevdes vara i vägen och bidrog till att mat inte gav samma 

njutning längre. Detta bekräftas i en studie där munnen upplevs bli en obehaglig del av nya 

kroppen (Röing et al., 2007). Det är av vikt att sjuksköterskan ser till att personer känner tillit 

och förtroende att våga lyfta funderingar kring den nya kroppen vilket ställer högre krav i att 

bemöta dessa tankar som för en del kan verka tabubelagt. Författarna anser att samarbete i 

vårdkedjan är en viktig komponent att prioritera och det skulle kunna ligga i en 

kontaktsjuksköterskas ansvar att samordna detta genom sköta kontakten och remisshantering 

med exempelvis tandvården. 

 

Reorientering i livet - en tacksamhet finns trots sjukdomens närvaro 

Personer upplevde att vardagen fortsatte som vanligt trots sjukdomens närvaro, men en oro 

över att sjukdomen skulle komma tillbaka uppstod i samband med återbesök. Detta beskrivs 

även i en studie (Röing et al., 2007) där hopp om livet uttrycks trots en ständig rädsla för 

recidiv, men personer hittar egna strategier för att hantera dessa känslor (Semple et al., 2008). 

Det är av vikt att dessa personer har en kontaktsjuksköterska att vända sig till vid behov, 

författarna anser att specialistsjuksköterskan har den kompetens att bemästra den rollen. Det 

bör finnas en medvetenhet om att personer är i beroendeställning i kontakt med vården, något 

som Svensk sjuksköterskeförening (2010) belyser där vårdpersonal har en inverkan över hur 

en person förstår sig själv och sin situation, något som även är viktigt för personen i den 

transitionsprocess som genomgås (Meleis, 2010).  

 

En tacksamhet till livet uttrycktes och personer upplevde att de hade klarat sig lindrigt, vilket 

även Björklund (2010) och Lang med medarbetare (2013) betonar. En ökad förståelse och 

medkänsla för andra personer med sjukdomar beskrevs. Andra studier belyser hur personer 

känner en ny uppskattning till livet, med ökat självförtroende och självkännedom samt 

nyfunnen empatisk förmåga efter genomgången behandling (Thambyrajah et al., 2010; 

Threader & McCormack, 2016). Detta kan ses som en lyckad transition enligt författarna då 

personerna lyckas bemästra sina nya roller (Schumacher och Meleis, 1994). Vikten av att 

känna hopp trots besked om sjukdom beskrevs vilket överensstämmer med Costa med 

medarbetare (2014) som beskriver att personer finner hopp i form av andligt stöd från 

religion, och att tron på något större hjälper personer att acceptera och möta sjukdomen. Vi 

anser att en kontaktsjuksköterska har en betydelsefull roll i teamet genom att samordna andra 
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professioner som kan leda till att personer finner hopp i en svår situation. Om en persons 

sårbarhet och värdighet respekteras kan det leda till minskad upplevelse av sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Nya utmaningar gällande att klara egenvården och rädsla att göra något fel framkom i 

resultatet. Studier belyser hur personer hittar egna problemlösningar rörande egenvården 

(Björklund, 2010; Lang et al., 2013). En viktig uppgift för vårdpersonal är att informera och 

utbilda patienter i egenvård, specialistsjuksköterskan skulle kunna ansvara för att 

vårdpersonalen får den utbildning och trygghet som behövs för att lära patienter detta. Att 

snabbt återgå till sitt arbete för att få en normal vardag upplevdes viktigt, vilket även Isaksson, 

Wilms, Laurell, Fransson och Ehrsson (2016b) betonar där arbetet upplevs vara en del av 

identiteten. Att vardagen får fortsätta som vanligt och att personer kan utföra vardagliga 

sysslor efter kirurgi är något som värdesätts högt av deltagare i en annan studie (Tschiesner et 

al., 2013). Med ökad kunskap om ovanstående kan specialistsjuksköterskan hitta verktyg som 

kan hjälpa personer i den transition de genomgår, detta beskrivs av Im (2014) som en viktig 

del i transitionsprocessen som kan bidra till att stärka personers välmående (Meleis, 2010).  

 

Betydelsen av stöd - en personcentrerad vård efterfrågas under den långa processen 

Vården upplevdes olika av personerna där brist på information var framträdande vilket 

bekräftas i en studie av Isaksson, Salander, Granström och Laurell (2014). Personer med 

huvud- och halscancer kastas ofta in i den medicinska världen i snabb takt, vilket gör att dessa 

personer redan från början känner sig sårbara och oförberedda (Threader & McCormack, 

2016). För att en person ska kunna anpassa sig till en ny situation kan tydlig information bidra 

till att ny kunskap hos personen skapas (Meleis, 2010). Information är en del i omvårdnaden 

och det är av vikt att sjuksköterskan ger individuell information och säkerställer att personen 

förstår.  

 

Närståendes stöd beskrevs som betydelsefullt i processen efter kirurgisk behandling. I studien 

av Thambyrajah med medarbetare (2010) framkommer det att cancerdiagnos i många fall för 

familjer närmare varandra. Personer beskrev i studien hur vänner försvann i samband med 

sjukdom, vilket även styrks av Threader och McCormack (2016) som också belyser hur 

personer upplever en känsla av samhörighet i andra stigmatiserade grupper och inte längre i 

sociala sammanhang de tidigare ingått i. Personer beskrev en känsla av samhörighet i den 

patientförening de var medlem i, vilket överensstämmer med ovanstående.  
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Personer ifrågasatte varför sjuksköterskan endast visade sig i samband med utdelning av 

medicin. Detta beskrivs av Isaksson med medarbetare (2014) som menar att osynlig eller 

oengagerad personal bidrar till att personer känner sig nonchalerade. Under transitionen är det 

sjuksköterskans roll att identifiera kunskapsläget hos personen, vidare förbereda och 

underlätta så att personen kan ta till sig ny kunskap (Im, 2014; Meleis & Trangenstein, 1994).  

 

Ett behov av stöd från sjukvården i eftervården efter kirurgisk behandling uttrycktes, något 

som upplevdes saknas. En uppskattning till läkare, tandläkare och logoped beskrevs, medan 

sjuksköterskan sällan nämndes. Författarna anser detta anmärkningsvärt då varje cancersjuk 

person idag ska ha rätt till en kontaktsjuksköterska (Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

Vi anser att den höga arbetsbelastning som idag råder inom sjukvården medför att tid med 

patienten inte prioriteras vilket kan tänkas leda till bland annat ökat lidande. För att en 

förändring ska kunna ske är specialistsjuksköterskan en nyckelperson där hon kan utvärdera 

omvårdnaden kontinuerligt och därefter genomföra förbättringsarbeten. Det kan i sin tur leda 

till att nya arbetssätt utvecklas som kan bidra till att sjuksköterskan får mer tid till patienten. 

Ledarna har här ett stort ansvar genom att ge specialistsjuksköterskan resurser till att 

genomföra detta. Studier beskriver olika interventioner att implementera i eftervården för att 

stärka patienterna och vara ett stöd för dem (Humphris & Ozakinci 2006; van der Meulen, de 

Leeuw, Gamel. & Hafsteinsdóttir, 2013; Capozzi et al., 2015). Detta skulle kunna anpassas till 

den svenska sjukvården för att förbättra den personcentrerade vården kring denna 

patientgrupp. Författarna föreslår interventioner där kontaktsjuksköterskan skulle kunna 

erbjuda tillfällen där personer med huvud- och halscancer kan utbyta erfarenheter samt erhålla 

utbildning och information. 

 

Klinisk relevans 

Studiens resultat kan komma till användning hos kliniker som vårdar personer med huvud- 

och halscancer då den ger värdefull kunskap om personers upplevelser efter kirurgisk 

behandling. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska vården utformas i samråd med patienten 

som ska ha rätt till kontinuitet samt en fast vårdkontakt. Studien belyser också områden inom 

vården som kan förbättras, vilket kan bidra till en mer personcentrerad vård för dessa 

personer. För specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård bidrar studien med värdefull 

kunskap som kan bidra till i planering av vård för personer med huvud- och halscancer. Det 

kan leda till att hjälpa personer bemästra sin situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b).   
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Etiskt perspektiv 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014b) ska specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård 

i samråd med patienten ta fram deras egna förmågor till att klara av sin situation. Studiens 

resultat påvisade att personer upplevde en skam över sin förändrade kropp och därför drog sig 

undan socialt. Varje person bör ha rätt till värdighet även vid svåra sjukdomar och som 

sjuksköterska är det därför viktigt att stärka personer så att de vågar möta sitt nya ansikte och 

acceptera den nya kroppen. Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar att en person ska 

bemötas med värdighet oavsett yttre och den egna viljan respekteras.   

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014a) ansvarar sjuksköterskan för att personer ska få 

anpassad information på ett korrekt och tillräckligt sätt för att de ska kunna samtycka till sin 

egen vård. Studien påvisade att personer med huvud- och halscancer upplevde brister gällande 

stöd och information under sjukdomsprocessen och bristande information bidrog till att 

personer kände sig oförberedda och sårbara. Författarna tror att personer som genomgått 

behandling av huvud- och halscancer upplever att de är i en utsatt situation i kontakten med 

vården. En person som blir patient hamnar i en beroendeställning till vårdpersonal och 

sjuksköterskan har ett viktigt ansvar att bibehålla personens autonomi och integritet vid 

sådana situationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Samhällsperspektiv 

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska personer få individuellt anpassad information om 

hela sin vårdprocess och vara delaktig i sin vård. Enligt Regionala cancercentrum i samverkan 

(2015a) ska en kontaktsjuksköterska erhållas och med en individuell vårdplan öka personers 

upplevelse av en förbättrad vård, främst genom information och ökad delaktighet. Detta då det 

tidigare riktats missnöje kring cancervårdens brister gällande information och kommunikation 

(Socialstyrelsen, 2015). Trots detta visar studiens resultat att personer med huvud- och 

halscancer upplever brister gällande information och stöd, framför allt i processen efter 

kirurgisk behandling. Resultatet kan ses mot bakgrund att personer hade erfarenheter om detta 

så långt som 40 år tillbaka i tiden. Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård kan ha en 

samordnande roll i vården och bidra till kontinuitet och ökad patientdelaktighet hos personen i 

vårdprocessen. Detta tror författarna kunna bidra till en mer tillfredsställd person och i 

slutändan förbättrad vårdkvalitet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014a) delar 

sjuksköterskan tillsammans med samhället ansvar att införa och underlätta insatser som ser till 
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allmänhetens, och framför allt utsatta människors hälsa och sociala behov.  

 

METODDISKUSSION 

Till en början genomfördes ett strategiskt urval då två personer rekryterades via en 

patientförening. Strategiskt urval kan anses som ett svagt urval men utifrån studiens tidsram 

och förutsättningar ansågs det lämpligt. Då fler personer till studien behövdes valde 

författarna att rekrytera dessa via snöbollsurval. Enligt Polit och Beck (2012) är det ett enkelt, 

tids- och kostnadseffektivt sätt att rekrytera deltagare vilket passade föreliggande studie på 

grund av dess tidsram. En svaghet med att rekrytera personer från en patientförening kan ha 

varit att de redan bearbetat erfarenheter och därmed inte bidrar till djupa intervjuer. Däremot 

skulle de kunna tänkas ge rikare berättelser än personer som är mitt i sjukdomsprocessen. En 

styrka skulle kunna vara att personer rekryterades från två olika föreningar och vård bedrivits 

på olika sjukhus, trots detta ges en samstämmig bild av deras upplevelser vilket styrker 

studiens överförbarhet. En svaghet kan vara att urvalet kan tänkas litet utifrån studiens syfte, 

men enligt Giorgi (1985) kan ett lågt antal deltagare vara tillräckligt om datamaterialet är rikt. 

Då intervjuerna varade mellan 29-50 minuter resulterade det i ett rikt material vilket styrker 

studiens giltighet.  

 

Data samlades in via semistrukturerade intervjufrågor och syftade till så rika och utförliga 

berättelser som möjligt om de undersökta fenomenen (Kvale & Brinkman, 2014). En 

provintervju genomfördes för att se om frågorna passade studiens syfte och analyserades med 

hjälp av handledare vilket styrker studiens giltighet (Danielsson, 2012). Efter provintervjun 

modifierades intervjuguiden och vissa frågor ändrades för att djupare nå fenomenet, en fråga 

som ändrades var ”Kan Du berätta så utförligt som möjligt hur Ditt liv sett ut efter Din 

operation?” till ”Hur har Din vardag sett ut efter Din operation?”. Provintervjun 

inkluderades i studien då den ansågs svara på syftet, men att inkludera provintervjun kan ha 

inneburit en svaghet för studiens tillförlitlighet.  En öppen fråga inledde varje intervju där 

personerna fick berätta utifrån sina egna upplevelser, vilket stämmer väl överens med Polit 

och Beck (2012), för att fånga en persons livsvärld (Dahlberg, 2014). En svaghet kan ha varit 

att personerna inte gavs möjlighet att läsa igenom intervjuutskrifterna och om det stämde 

överens med deras erfarenheter och kan ha påverkat studiens tillförlitlighet.  

 

Val av analysmetod kan ha inneburit en svaghet då författarna inte tidigare använt sig av 

metoden samt att den enligt Polit och Beck (2012) anses vara avancerad även för den erfarna 
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forskaren. Intervjuerna transkriberades i ett transkriberingsprogram (express scribe) med en 

långsammare hastighet för att intervjuutskriften skulle bli så exakt och objektiv som möjligt. 

Stegen i analysprocessen har tydligt följts objektivt där författarna tillsammans med 

handledare analyserat och kontinuerligt diskuterat materialet vilket ökar tillförlitligheten i 

resultatet (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012). Författarna har diskuterat sin 

förförståelse noggrant innan datainsamlingen påbörjades vilket stärker studiens överförbarhet. 

Författarnas förförståelse kan dock omedvetet påverkat resultatet.  

 

Slutsats  

Personer med huvud- och halscancer har starka upplevelser lång tid efter kirurgisk behandling 

och betydelsen av stöd är avgörande i processen tillbaka till vardagen. Inom huvud- och 

halscancervården behöver en personcentrerad vård utvecklas med ett bättre samarbete i 

vårdkedjan ur ett teamperspektiv. Specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård kan komma 

att spela en stor roll i teamet genom att samordna vården och förbättra kontinuiteten kring 

personen. 
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Bilaga 1 

 
 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide   

Kön:  

Ålder:  

Relationsstatus: 

Barn: 

Sysselsättning: 

Typ av cancer: 

Intressen: 

 

1. Kan du berätta om din sjukdom? 

 

2. Hur såg din vardag ut innan du blev sjuk?  

 

3. Hur har din vardag sett ut efter din operation?  

 

4. Hur har du upplevt stödet efter din operation? 

 

5. Har operationen förändrat dig på något sätt? 

 

- Fysiskt 

- Psykiskt  

 

6. Är det något annat du vill berätta eller ta upp? 

 



Bilaga 2 

 

 
 

 
 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie om Din 

livssituation i samband med Din operation. 

  
Du inbjuds härmed att delta i en intervjustudie där syftet är att beskriva hur personer med 

huvud- halscancer upplever sitt dagliga liv efter kirurgisk behandling samt upplevt stöd. Detta 

för att kunna ge personer trygghet och bättre omvårdnad efter kirurgisk behandling.  

 

Vad innebär studien för dig? 

Du kommer att kontaktas av en specialistsjuksköterskestudent som ska genomföra studien. 

Om intresse finns att delta bestäms tid och plats för intervjun. Du kommer få berätta om Ditt 

liv idag, upplevelsen av omvårdnaden, vilket stöd och information Du fått samt svårigheter 

och utmaningar som Du varit med om. Intervjun kommer likna ett vanligt samtal och 

beräknas ta cirka en timme. 

Vad ska resultatet användas till? 

Studien kommer presenteras som ett examensarbete och studiens resultat kommer att föras 

tillbaka till sjukvården. Det behövs mer kunskap om personer som genomgått kirurgisk 

behandling på grund av huvudhals cancer och deras situation efteråt samt upplevelser av 

omvårdnaden.  

  

Deltagande är frivilligt 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan närsomhelst avbryta Din medverkan utan att 

behöva ange några skäl. Ingen obehörig kommer att få ta del av Dina svar och inga enskilda 

uppgifter kommer kunna spåras till Dig.  

Vilka är ansvariga för studien? 

De som är ansvariga för studien ser Du nedan. Har Du frågor om studien eller intervjun är Du 

välkommen att höra av dig.  

Lina Skogsberg   Sara Halling 

Specialistsjuksköterskestuderande  Specialistsjuksköterskestuderande 

inriktning mot kirurgisk vård  inriktning kirurgisk vård 

Institutionen för folkhälso- och  Institutionen för folkhälso-och 

vårdvetenskap vårdvetenskap 

Uppsala Universitet   Uppsala Universitet 

070 9327417    070 2795151 

lina.skogsberg@regiongavleborg.se  sara.halling@regiongavleborg.se  

 

Handledare 

 

Eva Jangland Klinisk lektor specialistsjuksköterskeprogrammet 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet eva.jangland@surgsci.se  
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Samtycke om deltagande i intervjustudie om sitt dagliga liv och upplevelser 

av omvårdnaden efter kirurgisk behandling på grund av huvud-och 

halscancer 

 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om att mitt deltagande i studien är 

helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att 

behöva förklara varför. 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

Underskrift 

 

 

 

Telefonnummer 

 


