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Sammanfattning 
 
Bakgrund Mukosit är en biverkan av cancerbehandling. Mukosit innebär skador på det ytliga 
cellskikt  som täcker  hud  och  slemhinnor.  Det  kan  orsaka  smärta  och  besvär  i  munnen som 
gör det svårt för patienten att äta. Besvären kan orsaka behov av sjukhusvård samt avbrott i 
cancerbehandlingen. 
 
Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband 
med mukosit. 
 
Metod En allmän litteraturstudie utfördes och analys av resultatet inspirerades av 
innehållsanalys. Databassökningen i Cinahl och Medline resulterade i nio artiklar. En artikel 
söktes manuellt och inkluderades. 
 
Resultat Omvårdnadsåtgärder som framkom genom innehållsanalysen var: Användning av 
standardiserade riktlinjer, Bedömning av munstatus, Förebyggande och vårdande av mukosit, 
Användning av kryoterapi, Undervisning av patienter - att underlätta egenvård och 
Konsultation av tandvården. Omvårdnadsåtgärderna användes för att förebygga och vårda 
mukosit. 
 
Slutsatser I studierna framkom att standardiserade riktlinjer saknades på de olika 
vårdenheterna. Bedömning av munstatus kunde vara svårt att genomföra och utfördes därmed 
inte heller rutinmässigt. Omvårdnadsåtgärder identifierades som kunde förebygga och vårda 
mukosit. Beskrivna omvårdnadsåtgärder kan vara till nytta för sjuksköterskan i omvårdnad av 
mukosit. Behovet av vidare forskning är stort. 
 
Nyckelord Förebyggande, Mukosit, Omvårdnad, Sjuksköterskor 
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1. Bakgrund 
 
1.1. Cancersjukdom och mukosit 
 
År 2008 rapporterades 12,7 miljoner nya fall av cancer i världen (Cancerfonden, 2012). 
Cancer påverkar samhälle, sjukvården, familj, vänner och individ oberoende av boplats eller 
ekonomiska möjligheter. I Sverige diagnostiserades och rapporterades 54 611 maligna fall av 
cancer under år 2009 till cancerregistret (Socialstyrelsen, 2010). Mukosit innebär skador på 
det ytliga cellskiktet som täcker hud och slemhinnor. Mukosit kan uppstå som biverkan av till 
exempel strålning och cytostatika. Skadorna på epitelcellerna orsakar smärta och blödning 
samt en ökad risk för systemisk infektion. Mukosit kan orsaka skador på de övre luftvägarna 
så det bli nödvändigt med intubation. Skadorna kan medföra att patienten kan bli beroende av 
total parenteral nutrition på grund av mukosit. National Cancer Institut [NCI] (2012) 
definierar begreppen stomatit och mukosit som båda används i vården och i litteraturen. 
Stomatit handlar om munnens hela vävnad även tänderna. Mukosit ingår i begreppet stomatit. 
Mukosit kan skapa stor smärta i mun och svalg vilket ofta är svårt att lindra. Mukosit kan 
yttra sig som rodnad och sår. Rodnad på grund av mukosit är synlig efter sju till tio dagar 
efter påbörjad cancerbehandling med hög dos. Det är viktigt att vara medveten om att ökad 
dos och längre behandling ökar risken för mukosit även i mag-tarmkanalen. Cytostatika som 
ges i hög dos kan orsaka svår mukosit (a.a.). Strålningsbehandling orsakar också mukosit då 
den inte bara har effekt på cancerceller utan även på normal vävnad. Biverkningar av 
strålning kan yttra sig som tarmreaktioner, lungreaktioner och reaktioner i munslemhinnan 
och huden. Reaktioner kan uppkomma redan under behandlingen (Zackrisson & Turesson, 
2008). 
 
1.2. Patienters upplevelser av mukosit 
 
I studien av Borbasi et al. (2002) beskrivs hur en deltagare i studien drabbades av mukosit i 
hela mag-tarm kanalen, vilket medförde okontrollerade diarréer. Deltagarna i studien som 
behövde sondmatning upplevde det som ett lidande. Flertalet deltagare uttryckte stora 
svårigheter att äta och upplevde ätandet som en utmaning. En av deltagarna fick total 
parenteral nutrition på nätterna vilket upplevdes som en lättnad, då ätandet innebar en alltför 
stor utmaning. 
 
I studien av Cheng et al. (2010) där majoriteten av patienterna led av huvud- och halscancer 
hade 89,8 % av deltagarna oral mukosit. Studien visade också att oral mukosit var som 
tydligast på den sjunde dagen för en grupp patienter med cytostatikabehandling. Ett 
signifikant samband fanns mellan smärta, munnens funktion och hur pass svår mukositen var. 
Att tugga och svälja var de största problemen patienterna upplevde när de drabbades av 
mukosit. Smärta i svalget var det symtom som ställde till mest besvär för patienter med oral 
mukosit. Studien bekräftade tidigare forskningsfynd som beskrev att patienter med svår 
mukosit också drabbades av stor viktnedgång (a.a.). Patienter som får cancerbehandling går 
ofta ner i vikt ”på grund av ökat energibehov, nedsatt/ändrad smak, nedsatt aptit, muntorrhet 
och smärta” (Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland, 2007, s. 6). Ett väl fungerande 
kostintag är en förutsättning för god sårläkning (a.a.). 
 
Epstein och Schubert (2004) beskriver i en studie vikten av att förebygga mukosit. Smärtan 
pågår i veckor för patienter som får cytostatika och i flera månader då behandlingen är 
strålning. När den skadade vävnaden läks minskar smärtan. Smärtan som mukosit orsakar 
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rapporterades som det mest besvärande symtomet patienter med huvud- och halscancer 
upplevde. Patienter som fick cytostatikabehandling med hög dos upplevde likartade besvär. 
Besvären i sig kan bli orsak till att patienter behöver sjukhusvård. I studien av Borbasi et al. 
(2002) beskrev två deltagare att de inte var förberedda på att mukosit fortsatte så långt efter 
avslutad behandling, det gjorde dem olyckliga. Vidare framkom att deltagarna i studien 
upplevde att sjuksköterskorna ibland var passiva gällande munvård men att de engagerade sig 
då tillståndet försämrades. Deltagarna upplevde en känsla av kontroll då sjuksköterskorna 
lyssnade på vad de önskade. Möjligheten att vara delaktig i sin egenvård betydde mycket för 
deltagarna, vidare ville de bli informerade om sina blodvärden då det gav en indikation på att 
mukositen höll på att ge vika. 
 
1.3. Sjuksköterskans omvårdnad 
 
Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan 
fyra grundläggande områden: ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 
samt att lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s. 23). I  socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan självständigt ska 
använda sig av omvårdnadsprocessen (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnadsprocessen är ett 
systematiskt och individanpassat sätt att utföra omvårdnad. Omvårdnadsprocessen består av 
fem steg: ”bedömning, diagnos, planering, genomförande och resultat/utvärdering” (Ehnfors, 
Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000, s. 23). Vidare definieras omvårdnadsåtgärder som att 
de ”syftar till att främja och bibehålla hälsa och välbefinnande och att förebygga sjukdom och 
ohälsa” (Ehnfors et al., 2000, s. 189). Omvårdnadsåtgärder handlar både om det som 
sjuksköterskan själv beslutar att göra samt det som utförs grundat på en läkares ordination. 
Sjuksköterskan kan också ”utföra något i stället för patienten eller avstå från att handla” 
(Ehnfors et al., 2000, s. 189). 
 
1.4. Dorothea Orems teori om egenvård 
 
I Orems egenvårdsteori ses människan som en helhet som utför sin egenvård för att värna om 
livet, hälsan och välbefinnandet samt reglera faktorer som påverkar individens funktion och 
utveckling. Detta kan utföras för individen själv eller för andra i behov av vård. Egenvård är 
en medveten och inlärd handling för att uppfylla egenvårdsbehov. Egenvårdsförmågan 
utvecklas genom en lärandeprocess som innehåller nyfikenhet, instruktion av andra och att 
praktisera egenvården. Detta är en utveckling som pågår hela livet. Egenvårdsbrist uppstår då 
individen hamnar i en situation då det inte är möjligt att möta egenvårdsbehoven. 
Sjuksköterskan och patienten är en enhet som tillsammans agerar för att patientens 
egenvårdsbehov ska bli mötta, vilket kan handla om att avgöra vad och hur det ska utföras. 
När patienten blir för sjuk för att självständigt sköta sin egenvård kan sjuksköterskan 
kompensera för den bristande egenvårdsförmågan. Kompensation kan utföras i tre stadier: att 
totalt kompensera, delvis kompensera samt att stödja eller undervisa patienten beroende på 
patientens egenvårdsförmåga (Orem, 1995). 
 
1.5. Problemformulering 
 
Cancer är idag vanligt förekommande. 2008 rapporterades 12,7 miljoner nya fall i världen. 
En vanlig biverkan vid behandling av cancer med cytostatika och strålning är att patienten får 
mukosit. Med tanke på den stora förekomsten av cancer och vetskapen om smärtan, 
infektionsrisken, nutritionsproblem och själsligt lidande kan det vara betydelsefullt att 
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omvårdnadsåtgärder, i samband med mukosit beskrivs. Studien kan vara till stöd för 
sjuksköterskans kunskap för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder i samband med mukosit. 
 
2. Syfte 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med mukosit. 
 
3. Metod 
 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med deskriptiv design. Polit och Becks 
flödesschema (2011) användes för att skapa en god struktur i arbetet. Huvudstegen i schemat 
bestod först i att formulera ett tydligt syfte och att utarbeta en sökstrategi för studien. Sedan 
valdes för ämnet tillämpliga omvårdnadsdatabaser, sökord och avgränsningar. Strukturerad 
sökning genomfördes och relevanta artiklar identifierades och dokumenterades (bilaga 1). 
 
3.1. Sökstrategi 
 
Valda databaser var Cinahl och Medline. Databaserna valdes för att de är inriktade på 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden som användes var Mucositis, 
Stomatitis, Nurs*, Nursing Interventions samt Nursing Care. Provsökningar genomfördes av 
olika kombinationer av sökorden innan den slutliga sökningen gjordes. 
 
I Cinahl kontrollerades sökorden Mucositis, Stomatitis, Nurs*, Nursing Interventions samt 
Nursing Care via Cinahl headings och Explode användes för att utöka sökningen. Sökorden 
Mucositis och Stomatitis kombinerades med ”subheading” nursing/NU och prevention 
control/PC. Avgränsningar för sökningarna var: English language, Publication date 2000-
2011 samt Peer reviewed. 
 
I Medline söktes ämnesorden via MeSH. Sökorden Mucositis, Stomatitis, Nurs* samt 
Nursing Care kombinerades med ”subheading” nursing/NU och prevention control/PC. 
Avgränsningar för sökningarna var: English language samt Publication date 2000-2011. Då 
Peer reviewed inte var möjligt att välja som begränsning i Medline, fick kontrollen av den 
vetenskapliga granskningen ske genom tidskrifternas respektive hemsida. 
 
Sökning på de olika sökorden gjordes och kombinerades med den booleska termen AND för 
att begränsa resultatet. Ämnesorden Nursing interventions samt Nursing care användes i 
Cinahl headings. I Medline MeSH, nyttjades endast Nursing care, då Nursing interventions 
inte används som ett ämnesord i Medline. Resultaten av sökningarna redovisas i sökmatris 
(bilaga 1). 
 
En manuell sökning gjordes genom att kontrollera redan utvalda artiklars 
referensförteckningar. En artikel valdes, som inkluderas i studien då den svarade mot syftet. 
 
3.2. Urval 
 
Inklusionskriterier för studien var artiklar som innehöll omvårdnadsåtgärder i samband med 
mukosit. 
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Exklusionskriterier var artiklar som var litteraturstudier samt de artiklar som var mer 
fokuserade på farmakologisk behandling än omvårdnadsinriktade. 
 
Urval 1: Av de artiklar som framkom i sökningarna lästes samtliga titlar igenom, 429 titlar i 
Cinahl samt 325 titlar i Medline. Flertalet valdes bort då de inte svarade mot studiens syfte 
eller var litteraturstudier. Återstående artiklar sparades till urval två för att ytterligare 
granskas. 
 
Urval 2: Artiklarnas abstracts lästes, 164 från Cinahl samt 186 från Medline. Flertalet artiklar 
valdes bort då de inte svarade på studiens syfte. 
 
Urval 3: I de fall sökningarna resulterade i dubbletter inkluderades endast en av dem för 
vidare bearbetning i urval tre. Dubbletterna redovisas som parantes (bilaga 1). Efter urval två 
återstod 25 artiklar, åtta från Cinahl och 17 från Medline. De lästes i sin helhet. Studier som 
inte svarade mot syftet, inte innehöll omvårdnadsåtgärder samt studier med farmakologisk 
inriktning valdes bort. Totalt nio artiklar, en från Cinahl, samt åtta från Medline, svarade mot 
litteraturstudiens syfte. 
 
3.3. Värdering 
 
De artiklar som återstod samt den manuellt sökta artikeln, totalt tio artiklar, värderades och 
granskades så de höll en vetenskaplig kvalitet. Värderingen dokumenterades enligt Forsberg 
och Wengström (2008) granskningsmall för kvalitativ eller kvantitativ studie beroende på 
forskningsdesign. De kvalitativa artiklarna värderades utifrån syfte, design, urvalsmetod, 
metod för datainsamling, dataanalys, resultat och trovärdighet. De kvantitativa studierna 
granskades utifrån syfte, undersökningsgrupp, mätmetoder, reliabilitet, validitet, analys, om 
bortfallet var stort, värdering samt generaliserbarheten (a.a.). För att säkerställa kvalitetsnivån 
i värderingen granskades artiklarna av båda författarna, oberoende av varandra. Samtliga 
studier ska vara godkända av etisk kommitté eller motsvarande (Forsberg & Wengström, 
2008). Om de etiska kraven inte tydligt framgick i artikeln gjordes en kontroll i berörd 
tidskrift där artikeln var publicerad. Granskningen visade att tidskrifterna uppfyllde kraven på 
etiskt godkännande för publicering. Samtliga artiklar uppfyllde kvalitetskraven och 
inkluderades. Resultatet återfinns i artikelmatris (bilaga 2). 
 
3.4. Analys 
 
Analys av resultatet genomfördes med inspiration från innehållsanalys (Forsberg & 
Wengström, 2008). Artiklarna lästes individuellt av båda författarna för att förstå helheten. 
Artiklarnas resultatdelar lästes flera gånger, diskuterades och bearbetades genom att innehåll 
som svarade mot studiens syfte särskiljdes i textavsnitt. Innebörden i textavsnitten 
kondenserades. Textavsnitt med liknande innebörd sorterades till kategorier. Kategorier 
bildade teman. De teman som framkom innehöll omvårdnadsåtgärder som ligger till grund 
för litteraturstudien. Teman som formades var: Användning av standardiserade riktlinjer, 
Bedömning av munstatus, Förebyggande och vårdande av mukosit, Användning av 
kryoterapi, Undervisning av patienter – att underlätta egenvård och Konsultation av 
tandvården. 



 

  8 

 
4. Resultat 
 
4.1. Användning av standardiserade riktlinjer 
 
Sjuksköterskor från 46 benmärgstransplantationscenter i 16 europeiska länder tillfrågades om 
hur ofta och med vilken skala man bedömde patienter med mukosit. Vidare ställdes frågor 
om vilka strategier de nyttjade för förebyggande och behandling av mukosit samt behovet av 
införandet och användandet av riktlinjer för behandling av mukosit. Studien visade att 
sjuksköterskor såg ett stort behov av att få stöd i form av standardiserade riktlinjer i vården 
av patienter med mukosit. Av sjuksköterskorna ansåg 80 % att det skulle vara bra eller 
mycket värdefullt att det fanns nationella riktlinjer för hur mukosit behandlades. De flesta 
center använde riktlinjer för munvård som var specifika för det egna centret (Stone et al., 
2007). 
 
I studien av Tewogbade, FitzGerald, Prachyl, Zurn och Wilson (2008) beskrevs processen att 
ta fram standardiserade riktlinjer för munvård hos barn med cancer. Arbetet för att utveckla 
dessa riktlinjer baserades på en fem punktslista med följande rubriker 1. Insamling av 
information, 2. Munvårdsmanual, 3. Instruktioner om hur de skulle hantera virusinfektioner, 
4. Instruktioner om hur de skulle hantera svampinfektioner, 5. Oral Assessment Guide 
(OAG). OAG, är en metod för att bedöma munstatus. Metoden utvecklades av Eilers, Berge 
och Petersen (1988) och består av bedömning av åtta kategorier. Röst, svalg, läppar, tunga, 
saliv, slemhinnor, tandkött och tänder. Bedömning görs efter en 3-gradig skala från 1 
(normal) till 3 (svår). Bedömningsinstrumentet kompletterades med omvårdnadsåtgärder 
kopplat till svaren från punkt 5. Den nya punkten 6, bestod av standardiserade riktlinjer i tre 
steg. Första steget var att bedöma munhälsan med hjälp av åtta frågor. Andra steget innebar 
att med hjälp av bedömningen av munhälsan välja lämplig omvårdnadsåtgärd utifrån 
föreslagna omvårdnadsåtgärder. Det tredje steget kunde innebära att konsultera tandvården, 
upprepa instruktioner till patienten om munhygien, smärtlindra och att bedöma 
nutritionsstatus. Vidare handlade det om att välja rätt munsköljning innehållande t.ex. 
klorhexidin eller läkemedel mot svamp. Vidare föreslogs mjuka muntorkar doppade i 
munsköljning eller att anpassa takten av omvårdnadsåtgärder beroende på vad patienten 
behövde. 
 

4.1.1. Stöd av IT baserade verktyg 
 
I studien genomförd av Kearny et al. (2008) undersöktes hur IT baserade hjälpmedel med 
förslag på omvårdnadsåtgärder kan stödja sjuksköterskor. Patienter hade dagligen svarat på 
en enkät om hur de själva upplevde sina symptom för bland annat mukosit när det gäller 
omfattning, svårighetsgrad och smärta i samband med kemoterapi. Svaren matades in i ett IT 
baserat verktyg, WISECARE+ och utifrån svaren togs en symptomgraf fram för att visa 
förändring i patientens upplevda symptom. Därefter genererade WISECARE+ en lista med 
förslag på omvårdnadsåtgärder som var individuellt anpassade. Resultatet visade tydligt på 
att patienterna upplevde mindre symtom av mukosit då verktyget nyttjades. 
 
4.2. Bedömning av munstatus 
 
I studien av Stone et al. (2007) uppgav 91 % av personalen på 
benmärgstransplantationscentren att de undersökte patienternas munstatus minst en gång om 
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dagen och att 84 % gjorde detta redan från starten av cancerbehandlingen. De vanligaste 
skalorna som nyttjades var World Health Organization Oral Mucositis scale och Oral 
Mucositis Assessment Scale. World Health Organization Oral Mucositis scale är en 
bedömningsskala som mäter anatomiska, symptomatiska och funktionella delar av mukosit 
(WHO, 1979). Oral Mucositis Assessment Scale är ett verktyg för att utvärdera förändringar i 
mukositens utbredning hos patienten (Sonis et al., 1999). I studien av Öhrn, Wahlin och 
Sjödén (2000) framkom att 6 % av sjuksköterskorna gjorde daglig bedömning av munstatus 
medan 19 % svarade att de aldrig gjorde det. Det visade sig att 84 % av sjuksköterskorna 
dokumenterade sina observationer enbart då förändringar eller komplikationer uppstått. I 
studien av Tomlinson et al. (2008) undersöktes komplexiteten i samband med bedömning av 
munstatus på barn. Utmaningar som framkom vid bedömning var: att få barnen att samarbeta, 
öppna sina munnar, att munnarna var små och att en del barn var för små för att kunna prata. 
Undersökningen visar också att det var svårt att bedöma munstatus på större barn. Då kunde 
det handla om att de var frustrerade och inte ville öppna munnen. En del barn hade varit med 
om så många krävande procedurer att de inte ville veta av personalen längre. Smärtskattning 
var  särskilt  svårt  att  utföra  på  yngre  barn  (Tomlinson  et  al.,  2008).  Det  var  också  svårt  att  
avgöra om barnens brist på aptit berodde på mukosit eller på något annat. Olika 
omvårdnadsåtgärder användes för att kunna samarbeta med barnen. Flera uttryckte att det var 
viktigt att ge barnen positiv förstärkning, visa intresse, använda leksaker, låta barnen göra 
olika val samt att vara hos föräldern och bli omkramad, använda tandborste istället för 
tungspatel och att ha bra belysning (a.a.). 
 
4.3. Förebyggande och vårdande av mukosit 
 
I studien av Stone et al. (2007), som utfördes på 46 benmärgstransplantations-center i 16 
europeiska länder, visade det sig att 87 % av de patienter som genomgick 
benmärgstransplantation och fick cytostatika blev rekommenderade munvård som bestod av 
tandgel, bakteriedödande munsköljningar och antibiotika. Vidare framkom att 33 % av 
centren tidigt satte in omvårdnadsåtgärder vid tecken på mukosit. Den förebyggande vården 
varierade mellan centren och 90 % av patienterna som fick benmärgstransplantation fick 
förebyggande vård rutinmässigt. Sjuksköterskorna ansåg att den förebyggande vården 
innebar mindre frekvent användning av munsköljningar samt att de inte gav patienterna 
smärtstillande läkemedel lika ofta (a.a). Individuella vårdplaner utarbetades för alla patienter 
enligt 41 % av sjuksköterskorna. Munvård fanns omnämnt i hälften av vårdplanerna. De 
vanligaste, förebyggande omvårdnadsåtgärderna var grundlig munhygien, att dricka och 
skölja ofta samt hålla munhålan fuktig. Ytterliggare omvårdnadsåtgärder var att använda 
mjukgörande medel för läpparna, saliversättande medel samt att ge läkemedel för att 
förebygga svamp. Patienterna fick information som även beskrev noggrann tandrengöring 
(Öhrn et al., 2000). I studien av Stone et al. (2007) framkom information om liknande 
munvårdsåtgärder. Där användes allmän munhygien och munsköljningar som innehöll: 
klorhexidin, antibakteriella komponenter, kamomill, benzydamin samt olika blandningar. 
Även koksalt och is användes. Sjuksköterskorna använde omvårdnadsåtgärderna både för att 
förebygga och att behandla mukosit. 
 

4.3.1. Att lindra smärta 
 
Sjuksköterskor vid 46 benmärgstransplantationscenter i 16 europeiska länder tillfrågades om 
de ansåg att  smärtkontroll  var en adekvat behandling av mukosit  och 69 % ansåg att  så var 
fallet. Av sjuksköterskorna rapporterade 96 % att de enligt ordination gav analgetika för att 
lindra smärta. Stone et al. (2007) beskriver vidare att sjuksköterskor uppgav att omfattningen 
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av behandlingen varierade beroende på hur svår mukosit patienten hade. Bedömningen 
gjordes  enligt  WHO  Oral  Mucositis  Scale  vilken  är  en  betygsskala  som  mäter  anatomiska,  
symptomatiska och funktionella delar av mukosit (WHO, 1979). Mild och måttlig mukosit, 
grad 1 och 2, behandlades i medeltal 2,4 dagar medan grad 3 behandlades i snitt 6,5 dagar 
och grad 4 behandlades i 9,5 dagar. 
 
4.4. Användning av kryoterapi 
 
Vokurka et al. (2011) jämförde hur standard munvård kombinerat med kryoterapi 
(köldterapi) i form av isglass, krossad is eller iskallt vatten, alternativt enbart standard 
munvård, påverkade mukositens bildande, omfattning och varaktighet. Standard munvården 
som gavs bestod av munsköljning och gurgling efter varje måltid och till kvällen. Vidare 
borstades tänderna två gånger om dagen med mjuk tandborste. Undersökningen visade tydligt 
att patienter som behandlats med kryoterapi fick symptom senare och av mildare karaktär. De 
blev även symptomfria snabbare än de som fick standardvård. Av de 90 patienter som inte 
behandlades med kryoterapi utvecklades mukosit hos 78 % av patienterna, jämfört med de 36 
patienter som fick kryoterapi där mukosit utvecklades hos 22 % av patienterna. Symtomen 
kom cirka två dagar senare och varade cirka två dagar kortare hos de som behandlades med 
kryoterapi. Dessutom var svårighetsgraden betydligt mildare. Förekomsten av mukosit av 
grad 3-4 enligt WHO var 3 % i gruppen som fick kryoterapi jämfört med 23 % för gruppen 
som inte fick kryoterapi, p=0.0042. Gruppen som fick kryoterapi hade dessutom signifikant 
lägre förekomst av mukosit, 22 %, jämfört med 78 % för gruppen utan kryoterapi, p  
0.0001. En tydlig klinisk biverkan noterades hos en patient i form av en frostskada i hårda 
gommen. 
 
Nikoletti, Hyde, Shaw, Myers och Kristjanson (2005) visade att kryoterapi med is eller 
smaksatt is klart minskade patientens upplevda smärta i samband med mukosit jämfört med 
standardmunvård som innebar munskölj bestående av kranvatten eller saltat vatten fyra 
gånger om dagen samt tandborstning med mjuk tandborste med mild tandkräm. Det var 
signifikanta skillnader mellan de olika grupperna gällande smärtrapportering (p=0.019). De 
behandlingar som visade tydligast signifikanta resultat gällande effekt på smärta var is 
behandlingarna (p=0.009). En biverkan med den smaksatta isen var att patienterna i ett antal 
fall kände sig illamående. De upplevde den smaksatta isen som alltför söt. En del patienter 
upplevde kryoterapin som tidskrävande. Ytterligare fynd var att båda formerna av kryoterapi 
effektivt reducerade svårigheterna med mukosit efter varje cytostatikabehandling jämfört 
med gruppen som fick standardmunvård. 
 
4.5. Undervisning av patienter - att underlätta egenvård 
 
En munvårdsdagbok användes av 45 patienter som vårdades i hemmet och behandlades med 
cytostatika. Egenvården bestod av två delar, en del handlade om att föra dagbok för att 
bedöma munstatus på sig själv samt att protokollföra resultatet. Den andra delen bestod av en 
munvårdsmanual med strukturerade råd om hur de skulle sköta sin mun varje dag (Miller et 
al., 2007). En del deltagare upplevde dagboken som uttröttande och att de inte hade blivit 
tillräckligt informerade om hur de skulle ta hand om symtomen, eller när det var dags att ta 
kontakt med personalen. Deltagare nämnde munsköljning som en positiv egenvårdsåtgärd 
men hade inte fått hjälp av personalen att veta vilka egenvårdsåtgärder de skulle använda 
(Miller et al., 2007). Positiva aspekter som nämndes var att dagboken var enkel att följa och 
hade en undervisande funktion. Efter studien uttryckte 51 % av deltagarna att de lärt sig 
mycket. Dagboken gav dem också en känsla av kontroll, det kändes positivt att själv kunna 
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bedöma förändringar i munnen. Deltagare som blev intervjuade flera månader efter avslutad 
studie följde fortfarande råden vilket hade en fortsatt positiv påverkan på deras egenvård 
(Miller et al., 2007). 
 
4.6. Konsultation av tandvården 
 
Sjuksköterskor i Sverige samarbetar regelbundet med tandläkare innan de påbörjar en 
medicinsk behandling. Drygt 50 % av 137 deltagande sjuksköterskorna säger att de 
samarbetar rutinmässigt och 21 % gör det vid behov. Av de tillfrågade uppger 69 % att de 
fick tillräcklig hjälp från tandvården (Öhrn et al., 2000). I studien gjord av Tewogbane et al. 
(2008) beskrevs att benmärgstransplantation och cytostatika var den behandling som ledde 
till flest konsultationer av tandvården. da Silva Santos et al. (2010) genomförde en studie där 
patienter fick träffa en tandläkare innan behandlingen påbörjades. Tandläkaren kontrollerade 
munstatus med fokus på karies, lagningar och tandproteser. Resultatet visade en minskad risk 
att drabbas av mukosit. Resultatet är inte statistiskt säkerställt då det signifikanta p-värdet var 
större än 0.05 (p>0.05). Patienterna som inte fick förebyggande tandvård hade mukosit längre 
efter benmärgstransplantation och cytostatika i jämförelse med den grupp som fick 
förebyggande tandvård (p<0.001). En liknande studie har genomförts av Djuric, Hillier-
Kolarov, Belic och Jankovic (2006) och resultatet visar att de som fick förebyggande 
tandvård och drabbades av mukosit får mindre allvarliga symptom än de som ingick i 
kontrollgruppen. Graden av tandköttsinflammation, GI- värdet, ökade i båda grupperna men 
patienterna i studiegruppen hade lägre värden som visade sig signifikanta på dag 14 och 18 i 
studien (p<0.05). Denna grupp upplevde också mindre obehag på grund av minskad ömhet i 
munhålan. 
 
4.7. Resultatsammanfattning 
 
Det fanns ett behov av att få stöd i form av nationella, standardiserade riktlinjer i vården av 
patienter med mukosit. Det vanligaste var att använda riktlinjer som var specifika för 
vårdenheterna. Bedömning av munstatus utfördes olika ofta. Bedömning av munstatus var 
svårt att utföra på barn. Flertalet omvårdnadsåtgärder identifierades för att förebygga och 
vårda mukosit som t.ex.: användandet av tandgel, bakteriedödande munsköljningar, grundlig 
munhygien, mjukgörande medel för läpparna, saliversättande medel och att hålla munhålan 
fuktig. Antibiotika, svampförebyggande och smärtstillande läkemedel gavs på ordination. Det 
har tydligt visat sig att kryoterapi är en bra omvårdnadsåtgärd både i förebyggande syfte, men 
också som smärtlindring. En munvårds dagbok som patienterna själva skrev med 
medföljande munvårdsmanual, hade en undervisande funktion samt gav patienterna en känsla 
av kontroll då de själva kunde bedöma förändringar i munnen. Patienterna som inte fick 
förebyggande tandvård hade mukosit längre efter benmärgstransplantationen och cytostatika i 
jämförelse med den grupp som fick förebyggande tandvård (p<0.001). Resultatet visade att 
de som fick förebyggande tandvård och drabbades av mukosit fick mindre allvarliga 
symptom samt mindre ömhet i munnen jämfört med kontrollgruppen. 
 
5. Diskussion 
 
5.1. Metoddiskussion 
 
För att undvika fritextsökning i Medline användes MeSH ämnesord och Nurs* som 
kombinerades med MJ (Word in Major Subject Heading). För att undvika fritextsökning i 
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Cinahl användes Cinahl Headings. Även i Cinahl kombinerades Nurs* med MJ för att 
undvika fritextsökning. Databassökning genomfördes inte i Cancerlit eller Pubmed, det anser 
författarna till föreliggande litteraturstudie vara en svaghet. Även om Pubmed är en version 
av Medline så publiceras artiklar tidigare i Pubmed än i Medline enligt Forsberg och 
Wengström (2008). Cancerlit hänvisar till PubMed för läsning av sammanfattningar av 
artiklar. Författarna till föreliggande litteraturstudie kan ha gått miste om artiklar av värde för 
studien på grund av detta. Tidsperioden år 2000-2011 valdes, vilket kan anses som både ett 
aktuellt och likaså långt tidsspann. De flesta artiklarna till litteraturstudien var samlade inom 
åren 2005-2011 förutom en artikel från år 2000 vilket kan tyda på att flertalet av artiklarna är 
relativt nypublicerade. Valet av tidsintervallets början utfördes för att inte missa eventuellt 
relevanta artiklar. Att begränsa åren för publicering av artiklarna till 2000-2011 kan anses 
som en svaghet då artiklar publicerade 2012 därigenom inte kunde inkluderas. Författarna till 
föreliggande litteraturstudie valde att begränsa artiklarna till det engelska språket då 
vetenskapliga artiklar oftast är skrivna på engelska samt på grund av bristande kunskaper i 
andra språk. Det valet kan ha orsakat att artiklar som var relevanta för studien inte kom med. 
Många artiklar valdes bort då det visade sig att de inte svarade på syftet eller inte påvisade 
tydliga omvårdnadsåtgärder eller egenvårdsåtgärder i samband med mukosit. Efter 
granskning av artiklarna enligt de riktlinjer och de olika granskningsmallarna, beroende på 
metod, som fanns i Forsberg och Wengström (2008), valdes fem kvalitativa samt fem 
kvantitativa artiklar. Författarna till föreliggande litteraturstudie ser det som en fördel att 
använda både kvantitativa och kvalitativa artiklar då det innebär att omvårdnadsåtgärder i 
samband med mukosit kan belysas ur fler synvinklar (a.a.).  
 
Artikeln av Stone et al. (2007) innehåller deltagare som ger informationsrika uttalanden 
vilket är en styrka (Forsberg & Wengström, 2008). Den låga svarskvoten på 46 % kan 
försvaga resultatet i den nämnda artikeln. En högre svarskvot hade kunnat innebära mer 
omvårdnadsåtgärder i samband med mukosit. Tewogbade et al. (2008) använder fokusgrupp 
som enligt Forsberg och Wengström (2008) kan effektivisera insamling av kvalitativ data 
samt innebära att deltagarnas diskussion i sig innebär en kvalitetskontroll. Artiklarna av 
Tewogbade et al. (2008) och Tomlinson et al. (2008) handlar om barn. Det kan innebära att 
omvårdnadsåtgärder i nämnda artiklar kanske inte är lika lämpliga för vuxna patienter. 
Författarna till föreliggande litteraturstudie anser det breda åldersspannet i de inkluderade 
artiklarna vara en svaghet. Den stora nationella spridningen av artiklarna kan innebära 
svårigheter att använda resultatet i olika vårdsystem. Bara artikeln av Öhrn et al. (2000) är 
svensk. Studien av Öhrn et al. (2000) undersöker kunskaper och attityder hos sjuksköterskor 
och undersköterskor gällande munvård och samarbete med tandvården. Att artikeln 
inkluderades kan tyckas märkligt med tanke på artikelns fokus. Författarna till föreliggande 
litteraturstudie inkluderade artikeln för att den innehöll omvårdnadsåtgärder som var 
relevanta i förhållande till syftet. I artikeln av Miller et al. (2007) får det anses som en 
svaghet att studien undersökte användandet av munvårdsdagboken på deltagare som 
riskerade att få mukosit. Det är tänkbart att resultatet hade blivit annorlunda om deltagarna 
mått sämre. Det finns överlappande kategorier i resultatet. Exempel på det är 
munvårdsmanualen som beskrevs av Miller et al. (2007). Textavsnitt i artikel som placerats 
under temat Undervisning av patienter- att underlätta egenvård hade också kunna placeras 
under temat Tillämpning av standardiserade riktlinjer. Ytterligare överlappande kategori är 
den förebyggande effekten av tandvård som beskrivs i da Silva Santos et al. (2010). Den hade 
också kunna placeras under temat Förebyggande och vårdande av mukosit.  Att  det  finns  
textavsnitt som passar under fler teman kan tyda på att författarna till föreliggande 
litteraturstudie inte använt innehållsanalysen helt korrekt. Att använda litteraturstudie 
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inspirerad av innehållsanalys ansågs ändå vara en relevant metod som kunde beskriva 
omvårdnadsåtgärder i samband med mukosit. 
 
5.2. Resultatdiskussion 
 

5.2.1. Bedömning 
 
Bedömningen innebär att sjuksköterskan kan avgöra vilka omvårdnadsåtgärder som ska 
utföras (Ehnfors et al., 2000). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att en korrekt 
bedömning av munstatus är en förutsättning för att kunna erbjuda omvårdnadsåtgärder i rätt 
tid, i rätt omfattning och på ett adekvat sätt. Bhatt et al. (2010) hävdar att den stora 
variationen i användandet av bedömningsskalor skapar svårigheter vid jämförelser och 
utvärdering av mukosit. Emellertid så finns det variationer av både skalor och upplevelsen av 
att använda dem vilket bekräftas av studier. Stone et al. (2007) beskrev att 91 % av centren 
bedömde patienterna minst en gång om dagen medan studien av Öhrn et al. (2000) beskrev 
att bara 6 % av sjuksköterskorna gjorde daglig bedömning av munstatus och att 19 % av 
sjuksköterskorna svarade att de aldrig gjorde det. Quinn, Stone, Uhlenhopp, McCann och 
Blijlevens, (2007) bekräftar svårigheter i samband med bedömning av munstatus då det 
visade sig att cancercenter bedömde mukosit på olika sätt trots att de använde samma 
instrument. I omvårdnadsprocessen föregås alla omvårdnadsåtgärder av en bedömning 
(Ehnfors et al., 2000). Om bedömningen av munstatus inte fungerar kan det vara relevant att 
tänka över risken att välja fel omvårdnadsåtgärder. 
 
I studien av Tomlinson et al. (2008) visade det sig att det var svårt att få barn att samarbeta 
vid bedömning av munstatus. Problemen var relaterade till barnens ålder, oförmåga att prata 
och att de inte stod ut med bedömningen av munstatus. Ibland uppkom problemen på grund 
av smärta och att munnarna var små. Personalen hade olika strategier för att komma runt 
problemet. I FN:s Barnkonvention (UNICEF, 2009) står det i artikel 12 punkt 1 att: 
 
”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”. 
 
Författarna i föreliggande litteraturstudie anser att det är ett etiskt dilemma att utföra en 
omvårdnadsåtgärd som kan vara smärtsam på personer som inte har full kapacitet att föra sin 
egen talan. Hagelin (2008) bekräftar att smärta på grund av mukosit kan vara orsak till att 
barnen har svårt att tala. Författarna i föreliggande litteraturstudie anser att samarbetsproblem 
och etiska dilemman vore tänkbara vid bedömning av munstatus även hos dementa patienter 
eller patienter med kognitionsnedsättningar. Orem (1995) nämner just förvirring som en 
orsak till sänkt förmåga att agera för sin egenvård. Vidare beskriver hon att sjuksköterskan 
bör  se  på  relationen  till  patienten  som  att  det  handlar  om  ömsesidiga  villkor.  Här  kan  ett  
samarbete uppstå som innebär att sjuksköterskan använder sin kunskap till att stärka 
patientens egenvård utan att behandla patienten som att individen inte vet sitt eget bästa. 
 

5.2.2. Omvårdnadsdiagnos och planering. 
 
Enligt Ehnfors et al. (2000) handlar omvårdnadsdiagnostik om att insamlad data analyseras 
och att en prioritering samt planering utförs. Det är sjuksköterskan som ska avgöra om det 
finns tillräcklig information till grund för omvårdnadsdiagnosen. Öhrn et al. (2000) beskrev 
att sjuksköterskor ansåg sig har bristande kunskap om munvård och att de behövde 
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fortlöpande utbildning. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser därför att det är 
viktigt att ta fram standardiserade riktlinjer för hur man kan hantera olika omvårdnadsbehov. 
Ehnfors et al. (2000) beskriver att kliniska riktlinjer grundar sig på ”systematiskt framtagna 
beskrivningar av vårdåtgärder med syfte att stödja vårdgivaren och patienten i beslut om 
vilka insatser som skall göras i specifika vårdsituationer” (Ehnfors et al., 2000, s. 303). Det är 
viktigt att riktlinjerna som tas fram har god vetenskaplig uppbyggnad där värdet av de olika 
behandlingarna som används bedöms för att avgöra det terapeutiska värdet (Bhatt, Vendrell, 
Nau, Crumb & Roy, 2010). Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland (2007) beskriver i sitt 
vårdprogram för munvård, att avsikten med programmet bland annat är att samordna olika 
personalkategorier i omvårdnaden och att tillhandahålla kunskaper till de yrkesgrupper som 
endast behandlar ett fåtal patienter med onkologisk och hematologisk sjukdom. Ytterligare 
exempel på hur riktlinjer arbetades fram beskrevs i studien av Tewogbane et al. (2008). 
Riktlinjerna som togs fram byggde dels på tidigare kända, vetenskapliga, metoder och dels på 
ny forskning som bidrog till att utveckla och förenkla för sjuksköterskan i omvårdnaden av 
patienter med mukosit. Riktlinjerna föregicks av åtta frågor för att bedöma munstatus och 
följdes sedan av råd gällande lämpliga omvårdnadsåtgärder som valdes utifrån svaren. 
Författarna till föreliggande litteraturstudie ser dessa riktlinjer som ett användbart redskap 
särskilt med tanke på att de togs fram genom en process som innehöll litteraturstudier. Orem 
(1995, s. 167) beskriver i sin teori ”The self-care deficit theory of nursing” vikten av att 
sjuksköterskor kontinuerligt samarbetar för att deras kunskap ska fördjupas och utvecklas 
vilket kan underlätta processen att ta fram standardiserade riktlinjer. I studien av Stone et al. 
(2007) framkom att 33 % av centren tidigt satte in omvårdnadsåtgärder vid tecken på mukosit 
och att den förebyggande vården varierade mellan centren. Det är tänkbart att variationerna är 
stora även i Sverige vilket författarna i föreliggande litteraturstudie anser bekräftar behovet 
av väl underbyggda riktlinjer och enhetliga rutiner. 
 
Enligt Ehnfors et al. (2000) handlar omvårdnadsdiagnostik om att insamlad data analyseras 
och att en prioritering utförs. Det är sjuksköterskan som ska avgöra om det finns tillräcklig 
information till grund för omvårdnadsdiagnosen. Kearny et al. (2008) beskrev IT-baserade 
hjälpmedel som resulterade i ett beslutstöd i form av förslag på omvårdnadsåtgärder för varje 
enskild patient. Information om patientens symtom matades löpande in i verktyget och 
omvårdnadsåtgärder föreslogs genom att verktyget bearbetade all tillgänglig information. Här 
anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det är viktigt att ha en kritisk syn på de 
föreslagna omvårdnadsåtgärderna och att sjuksköterskan kompletterar med sin egen 
omvårdnadsdiagnostik grundat på problem sjuksköterskan själv observerat. De föreslagna 
omvårdnadsåtgärderna beskrevs inte i studien. En aspekt med att nyttja IT är att patienter kan 
använda det i sin egenvård men det kan också innebära ett hinder eller upplevas svårt för de 
icke datorvana. Orem (1995) nämner att flertalet faktorer kan ha en negativ effekt på 
egenvårdsförmågan. Hon nämner bland annat hög ålder samt fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. Vidare kan patienten drabbas av egenvårdsbrist då de saknar kunskap 
eller inte känner till förutsättningarna. Här kan sjuksköterskan behöva kompensera för den 
bristen genom att bedöma lämpligheten av omvårdnadsåtgärderna, stödja samordningen av de 
föreslagna omvårdnadsåtgärderna och undervisa patienten om hur och varför de bör 
användas. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser det som viktigt att ta med dessa 
faktorer i analysen av lämpliga omvårdnadsåtgärder då användningen av modern teknik i 
vården är något som författarna tror kommer utvecklas mer framöver. 
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5.2.3. Genomförande av omvårdnadsåtgärder 

 
Enligt Ehnfors et al. (2000) utför sjuksköterskan omvårdnadsåtgärder grundat på sitt eget 
beslut eller en läkarordination I föreliggande litteraturstudie framkom flertalet 
omvårdnadsåtgärder för att förebygga och behandla mukosit. Omvårdnadsåtgärderna syftade 
till att hålla munnen fuktig, ren, smärtfri och hel. Patienterna fick även information som 
beskrev noggrann tandrengöring. Det kan vara av värde att sjuksköterskan är medveten om 
att information som ges till patienten nära cancerbeskedet är svårt att ta till sig i och med att 
de flesta hamnar i ett chocktillstånd (Bolund & Brandberg, 2008). Det kan vara av värde att 
sjuksköterskan repeterar informationen samt använder både muntlig och skriftlig information. 
Epstein & Shubert (2004) bekräftar den mångfacetterade bilden av omvårdnadsåtgärder och 
menar att behandling av mukosit handlar om många olika delar. Orem (1995) beskriver att 
sjuksköterskans omvårdnad är en komplex situation som innebär att använda sin utbildning 
och erfarenhet till att hjälpa patienten att bli medveten om sina egenvårdsbehov samt att 
kunna möta dessa behov. 

5.2.3.1. Kryoterapi 
 
Behandling med kyla har visat sig vara smärtlindrande och dessutom minska symptomen vid 
mukosit (Nikoletti et al., 2005). Vokurka et al. (2011) utförde en jämförande studie mellan en 
grupp som fick kryoterapi innehållande: isglass, krossad is eller iskallt vatten och en grupp 
som enbart fick standardmunvården. Den bestod av: olika varianter av munsköljningar 
anpassade efter patienternas behov samt tandborstning med mjuk tandborste. Det visade sig 
att gruppen som fick kryoterapi hade signifikant lägre förekomst av mukosit. En tydlig 
klinisk biverkan fanns hos en patient som hade fått en frostskada i hårda gommen med lätt 
rodnad och smärta (a.a.). Orem (1995) beskriver att sjuksköterskan är ansvarig för sina 
handlingar och att sjuksköterskan ansvarar för att skydda, stödja och underlätta utveckling för 
sin patient. Vidare beskriver hon att hänsyn bör tas till förändringar gällande diagnos och 
behandling samt till patientens egenvårdsförmåga. Författarna till föreliggande litteraturstudie 
anser att det är viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att patienten verkligen har förstått 
instruktioner och är kapabel att utföra sin egenvård utan att skada sig. Börjesson och 
Johansson (2008) bekräftar den svåra balansgången mellan behandling och biverkan och att 
det är en stor utmaning för vårdpersonalen att ge rätt information i rätt tid och i rimlig mängd. 
Grundat på resultatet från studierna ser författarna till föreliggande litteraturstudie kryoterapi 
som en effektiv, billig, lättanvänd och patientvänlig omvårdnadsåtgärd med få biverkningar 
En ny studie av Svanberg, Öhrn och Birgegård (2010) bekräftar positiva hälsoeffekter av 
kryoterapi. De beskrev att kryoterapin minskade förekomst av mukosit, lidande och att färre 
patienter hade behov av total parenteral nutrition. Studiegruppen hade också signifikant 
kortare sjukhusvistelse i jämförelse med kontrollgruppen, p> 0.05. 

5.2.3.2. Omvårdnad vid lidande 
 
Epstein & Shubert (2004) beskriver att mukosit och smärta starkt påverkar livskvaliteten. Då 
mukosit kan sägas innebära ett lidande är det viktigt att sjuksköterskan visar aktning för 
patienten i kampen mot lidandet och är medveten om att vårdbehoven är individuella och 
varierar. Patienten behöver bli sedd och det sker i det medmänskliga mötet. Patienten 
förväntar sig att tas emot med kärlek och respekt då individen blottlägger sig i sitt lidande. 
Den lidande människan är den som ska styra balansgången mellan närhet och distans. Detta 
handlar om vårdkonst (Arman, 2008). Även Orem (1995) talar om omvårdnad som en konst. 
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Cheng et al. (2010) beskrev att smärta, försämrad munfunktion och allvarliga skador i 
munslemhinnan kvarstod tre veckor efter slutförd cancerbehandling. Författarna till 
föreliggande litteraturstudie ser det som ett tydligt lidande samt minskad livskvalitet för de 
drabbade patienterna. Orem (1995) anser att omvårdnad i ett sammanhang som hotar 
patientens livskvalitet kan handla om att stödja patienten i sin symtomhantering, hjälpa 
patientens familjemedlemmar att förstå patientens situation och att kontinuerligt ge dem 
trygghet. När patienten är väl smärtlindrad underlättas näringsintag och patienten tillgodogör 
sig näringen bättre. Stone et al. (2007) visar att smärtkontroll var en viktig omvårdnadsåtgärd 
för att behandla mukosit. Allvin och Brantberg (2010) nämner att bedömning av effekten på 
smärtlindringen främst handlar om patientens subjektiva bedömning och inte resultatet av 
mätningen med smärtskattningsskalan. Studierna av Stone et al. (2007) och Nikoletti et al. 
(2005) visade omvårdnaden i samband med smärta vanligen handlade om analgetika enligt 
ordination eller kryoterapi. 
 
Författarna till föreliggande litteraturstudie ser att det finns fördelar med kryoterapi som 
omvårdnadsåtgärd jämfört med analgetika då det verkar vara färre biverkningar. Det bör 
nämnas att i studien av Nikoletti et al. (2005) fick en person smaksatt is som orsakade 
biverkningar i form av ökad känslighet, huvudvärk och illamående på grund av smaken. Den 
naturella isen var lättare att tolerera (a.a.). Analgetiska preparat har en lång rad av oönskade 
biverkningar så som förstoppning, dåsighet, försämrad andning, klåda, hallucinationer och 
illamående (Allvin & Brantberg, 2010; Werner, 2010). Ehnfors et al. (2000) beskriver 
observation och övervakning som omvårdnadsåtgärder. Detta innebär bland annat att vara 
vaksam på tecken på biverkningar, komplikationer och att kontinuerligt följa upp 
omvårdnadsåtgärder. Analgetika kräver att en sjuksköterska administrerar medicinen. 
Nackdelen är möjligen att kryoterapi inte är lika effektivt vid svår smärta, då kan analgetika 
vara mer effektivt att ge. Ehnfors et al. (2000) skriver att sjuksköterskan kan stötta patienten i 
träning av sin egen smärtskattning. Epstein och Schubert (2004) nämner att smärtan relaterat 
till mukosit kan sitta i cirka två veckor om patienten fått cytostatika medan patienter som fått 
strålning kan ha ont i flera månader (a.a.). Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att utföra 
egenvård som leder till smärtlindring genom att totalt eller delvis kompensera 
egenvårdsbristen efter bedömning av förutsättningarna (Orem, 1995). Författarna till 
föreliggande litteraturstudie anser att kryoterapi kan vara en bra omvårdnadsåtgärd som 
patienten själv kan använda i sin egenvård av smärtan genom att ta en isbit eller isvatten då 
smärtan kommer. 

5.2.3.3. Patientundervisning 
 
Patientundervisning är en naturlig del av vården idag och en förutsättning för egenvården. De 
omvårdnadsåtgärder som finns för behandling av mukosit lämpar sig ofta väl för att patienten 
själv ska kunna utföra omvårdnadsåtgärderna i form av egenvård. När patient och närstående 
blir delaktiga i vården ökar möjligheten att upptäcka förändringar. De kan också på detta sätt 
utvärdera omvårdnadsåtgärderna. Här finns möjligheter för sjuksköterskan att lära en del 
patienter att följa sin egen munstatus, vårda munnen samt utvärdera effekter av det 
(Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland, 2007). I studien av Miller et al. (2007) beskrevs 
hur patienterna fick använda en munvårdsmanual med strukturerade råd som innebar att de 
bedömde sin egen munstatus samt att de förde dagbok. Studien visade på ett positivt sätt att 
stärka patienternas egenvårdsförmåga där dagboken och de strukturerade råden hade effekt 
också efter studien. Enligt Orems omvårdnadsteori kan sjuksköterskan kompensera för 
bristande egenvårdsförmåga genom att stödja och utbilda patienten (Orem, 1995). 



 

  17 

5.2.3.4. Samarbete 
 
Det är rimligt att anta att om patienten har en god munstatus innan behandlingen påbörjas blir 
också sjukdomsförloppen både kortare och mindre omfattande. da Silva Santos et al. (2011) 
och Djuric et al. (2006) beskrev resultat som stödjer detta. De patienter som inte fick 
förebyggande tandvård hade mukosit längre tid, löpte högre risk att drabbas av mukosit samt 
fick mer allvarliga symtom. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att resultaten 
pekar på att detta samarbete leder till ökad munhälsa hos patienter som riskerar att drabbas av 
mukosit. I Sverige samarbetar sjuksköterskor regelbundet med tandläkare innan patientens 
cancerbehandling påbörjas (Öhrn et al., 2000). Liknande resultat finns också utanför Sverige 
(Tewogbane et al., 2008). Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie handlar detta om 
samordning. Ehnfors et al. (2000) beskriver samordning som en omvårdnadsåtgärd. Det kan 
för sjuksköterskan innebära att ta kontakt med onkolog, kirurg, tandläkare och tandhygienist 
(Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland, 2007) samt att medverka vid vårdkonferenser. 
Vidare kan denna samordning ligga till grund för omvårdnadsdiagnosen då sjuksköterskan 
under vårdkonferensen har möjlighet att bli uppmärksam på risker och behov hos patienten 
där omvårdnadsåtgärder behöver planeras och utföras (Ehnfors et al., 2000). 
 

5.2.4. Utvärdering 
 
Ehnfors et al. (2000) nämner att en förutsättning för förbättrad omvårdnad handlar om att 
utveckla dokumentationen. Att utveckla både innehåll och teknik är ett gemensamt ansvar 
som innebär reflektion över den egna hanteringen av information. Öhrn et al. (2000) beskrev 
i studien att observationer inte dokumenterades kontinuerligt samt att inte alla patienter hade 
vårdplaner där munvården dokumenterades. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser 
att  vårdplaner  är  viktiga  för  att  följa  upp  omvårdnaden  och  på  detta  sätt  värna  om  
patientsäkerheten. Ehnfors et al. (2000) nämner att effekten av omvårdnad lättare går att 
bedöma om bedömningen varit nyanserad och fångat patientens hela situation samt om 
omvårdnadsdiagnosen varit så exakt som möjligt. Detta är särskilt viktigt i samband med att 
sätta upp mål i patientens vårdplan samt att kunna bedöma om målet är nått. 
 
5.3. Konklusion och klinisk nytta 
 
I studierna har det framkommit en bild av ett mångfacetterat omvårdnadsområde med stora 
behov. Det visade sig att centren inte hade tillgång till standardiserade riktlinjer. Bedömning 
av munstatus kunde vara svårt samt utfördes inte rutinmässigt. Varierande 
omvårdnadsåtgärder identifierades som både kunde förebygga och vårda mukosit. Signifikant 
goda resultat uppnåddes genom kryoterapi och att konsultera tandvården. Patientundervisning 
visade sig kunna ge effekt även över tid. Trots att litteraturstudien är liten och har sina 
svagheter så innehåller studiens teman användbara omvårdnadsåtgärder. De beskrivna 
omvårdnadsåtgärder kan vara till nytta i sammanhang där omvårdnaden av mukosit inte 
åtgärdas enligt standardiserade riktlinjer. 
 
5.4. Förslag på vidare forskning 
 
Behovet av vidare forskning är stort. Större studier som mäter effekten av 
omvårdnadsåtgärder behövs, även studier som beskriver patienters upplevelser av 
omvårdnadsåtgärderna. Resultatet i litteraturstudien visar på behov av förbättringsarbete 



 

  18 

inom omvårdnad i samband med mukosit. Detta skulle kunna resultera i standardiserade 
riktlinjer och kunskap om nya omvårdnadsåtgärder för att minska patienternas lidande. 
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kl. 10:00 

Medline 
MeSH 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

da Silva Santos, P. S., Coracin, 
F. L., de Almeida Barros, J. C., 
Dulley, F. L., Nunes, F. D. & 
Magalhães, M. G. (2011). 

Impact of oral care prior to 
HSCT on the severity and 
clinical outcomes of oral 
mucositis. Clinical 
Transplantation, 25(2), 325-
328. doi:10.1111/j.1399-
0012.2010.01283.x 

 
Land: Brasilien 
 

Att jämföra 
förekomst och 
svårighetsgrad 
av mukosit 
mellan en 
studiegrupp som 
fick tandvård av 
tandvårds-
personal innan 
benmärgs-
transplantation 
och en grupp 
som inte fick 
det. 

Kvantitativ studie 
 
Design: Kvasiexperimentell 
 
Metod: Urvalsförfarande: patienter med 
hematologiska maligniteter som skulle få 
allogen och autolog benmärgstransplantation 
valdes. Sedan delades de in i två grupper. 
 
Datainsamlingsmetod: innan transplantationen 
undersöktes deltagarnas munnar av ett 
tandvårdsteam. Tänderna röntgades. All 
information transkriberades i ett formulär 
designat för studien. 
Analysmetod: Statistisk analys 
 
Population 
Inklusionskriterier: ej beskrivet 
 
Exklusionskriterier: ej beskrivet 
 
Urval: Klusterurval 
 
Studiegruppen 
Ålder: ej beskrivet 
Antal: 35 i studiegruppen och 35 i 
kontrollgruppen. 
Kön: ej beskrivet 
 

Styrkor: Interventionen väl 
beskriven. 
Validiteten diskuterad. 
 
Svagheter: 
Beskriver ej kön eller ålder hos 
deltagarna. 
Beskriver ej inklusions- eller 
exklusionskriterier. 
Deltagarna ej randomiserade till 
grupperna. I studien användes 
ett studiespecifikt formulär. 
 

Det var ingen signifikant 
skillnad i förekomst av mukosit 
mellan grupperna (p=0.20) och 
ingen signifikant skillnad i 
svårighetsgrad (p>0.05). 
Däremot syntes en trend av 
minskande svårighetsgrad av 
mukosit hos studiegruppen, 
samt att durationen av mukosit 
var längre i kontrollgruppen. 
Patienterna som inte fick 
förebyggande tandvård hade 
mukosit längre efter 
benmärgstransplantationen i 
jämförelse med den grupp som 
fick förebyggande tandvård 
(p<0.001). 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Djuric, M., Hillier-Kolarov, V., 
Belic, A., & Jankovic, L. 
(2006). 

Mucositis prevention by 
improved dental care in acute 
leukemia patients. Supportive 
Care In Cancer: Official 
Journal Of The Multinational 
Association Of Supportive Care 
In Cancer, 14(2), 137-146. 
doi:10.1007/s00520-005-0867-7 

 
Land: Serbien och Montenegro 

Att utvärdera 
effekterna av 
intensiv tandvård 
för att förebygga 
komplikationer i 
munnen hos 
patienter med 
akut leukemi. 
 

Kvantitativ studie 
 
Design: RCT-studie, prospektiv. 
 
Metod: Urvalsförfarande: Deltagarna som 
valdes vårdades på hematologiska kliniker i 
Novi Sad, Serbien och Montenegro. 
 
Datainsamlingsmetod: anamnesen användes för 
att få fram subjektiva data om svårigheter. 
Patienterna fick poängsätta besvären på en 
skala från 0-5. Oral hygienindex (OHI) och 
index på tandköttsinflammation (GI) användes 
för att bedöma patienternas tandstatus. 
Svårighetsgraden av mukosit mättes med 
WHO:s skattningsskala. 
Analysmetod: statistisk analys. 
 
Population 
Inklusionskriterier: patienterna skulle ha: akut 
leukemi, vara sjukhusvårdade för att få 
aggressiv cytostatikabehandling samt ha egna 
tänder. 
 
Exklusionskriterier: - ej beskrivet 
 
Urval: Klusterurval 
Studiegruppen 
Ålder: 19-79 
Antal: 15 i studiegruppen och 19 i 
kontrollgruppen. 
Kön: 9 män och 6 kvinnor i studiegruppen samt 
11 män och 8 kvinnor i kontrollgruppen. 
 

Styrkor: 
Tydlig frågeställning, 
representativ 
undersökningsgrupp, diskuterad 
validitet, bortfallet beskrivet. 
 
Svagheter: 
Ingen powerberäkning gjord, 
inga exklusionskriterier 
beskrivna, fler i 
kontrollgruppen. Olika stora 
grupper. Ej beskrivet hur 
bortfallet drabbade grupperna. 

Deltagarna i båda grupperna 
använde mindre tandborstning 
jämfört med munsköljning i sin 
munvård under studien. GI- 
värdet ökade i båda grupperna 
men patienterna i studiegruppen 
hade lägre värden som visade 
sig signifikanta på dag 14 och 
18 i studien (p<0.05). 
Studiegruppen hade mindre 
subjektiva besvär än 
kontrollgruppen.  
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Kearney, N., Miller, M., 
Maguire, R., Dolan, S., 
MacDonald, R., McLeod, J., & 
... Wengström, Y. (2008). 

WISECARE+: Results of a 
European study of a nursing 
intervention for the 
management of chemotherapy-
related symptoms. European 
Journal Of Oncology Nursing: 
The Official Journal Of 
European Oncology Nursing 
Society, 12(5), 443-448. doi: 
10.1016/j.ejon.2008.07.005 

 
Land: Storbritannien 

Att utvärdera 
effekten av en 
sköterske-
intervention som 
bestod av 
strukturerad 
symtom-
bedömning och 
behandling 
underlättat av IT. 

Kvantitativ studie 
 
Design: Kvasiexperimentell. 
 
Metod: Urvalsförfarande: åtta cytostatikacenter 
från Belgien, Danmark, Stor Brittanien, Irland 
och Scottland valdes, därefter valdes 
patienterna. 
 
Datainsamlingsmetod: via 
symtomskattningsskalor innan och efter 
interventionen, samt frågeformulär från 
patienterna, även ”the WISETool”- 
dataprogram framtaget för studien. 
  
Analysmetod: analys i SPSS version 12.0 i 
Windows samt statistisk analys. 
 
Population 
Inklusionskriterier: individer som skulle få 
cytostatikabehandling för första gången samt 
var bedömda av det kliniska teamet att vara 
psykiskt och kognitivt kapabla att delta i 
studien. 
 
Exklusionskriterier: ej beskrivet 
 
Urval: Konsekutivt 
 
Studiegruppen 
Ålder:15-85+ 
Antal:249 
Kön:kvinnor 192 och män 57 
 

Styrkor: 
Frågeställningarna tydligt 
beskrivna. 
Poweranalys gjord värdet av 
analysen diskuteras av artikelns 
författare. 
Reliabilitet beräknad och 
validitet diskuterad. 
Klinisk relevans. 
 
Svagheter: 
Inget bortfall beskrivet eller 
analyserat. 
Stickprovet ej homogent. 
Risk för urvalsbias. 
 

Upprepade analyser av 
mätningarna indikerade evidens 
för minskad mukosit efter 
interventionen. Interventionen 
bestod av en enkät med svar 
angående patienternas symtom 
som matades in i ett IT- baserat 
verktyg. Därefter föreslogs 
omvårdnadsåtgärder. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Miller, M., Taylor, A., Kearney, 
N., Paterson, G., Wells, M., 
Roe, L. & ... Maguire, R. 
(2007). 
 
Evaluation of the feasibility and 
acceptability of an oral care 
diary by patients during 
chemotherapy. International 
Journal Of Nursing Studies, 
44(5), 693-701. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.01.0
09 
 
 
Land: Storbritannien 

Att utvärdera hur 
godtagbar och 
lättanvänd en 
munvårdsdagbok 
var för patienter 
som fick 
cytostatika-
behandling. 

Kvalitativ  
 
Design: Deskriptiv, Exploratorisk 
 
Metod: Urvalsförfarande: deltagarna 
rekryterades från två sjukhus i Scottland där de 
skulle få cytostatikabehandling i dagvårdsform.  
 
Datainsamlingsmetod: demografisk data togs 
från patienternas fallbeskrivningar. 
Semistrukturerade frågor samt 
semistrukturerade intervjuer. 
Inspelning av intervjuerna och transkription. 
 
Analysmetod: kvantitativ data analyserades 
genom ett Windowsprogram:SPSS. Kvalitativ 
data analyserades genom tematisk analys via 
N-Vivo en mjukvara.  
 
Population 
Inklusionskriterier: medvetna om sina 
cancerdiagnoser, planerat att ta emot två cykler 
av cytostatikabehandling, 18 år eller äldre och 
kunna läsa samt skriva engelska. 
 
Exklusionskriterier: oförmögna att ge 
informerat samtycke, att någon i teamet 
bedömde dem som icke fysiskt eller psykiskt 
kapabla att delta samt om de fick cytostatika 
mot huvud och hals cancer. 
 
Urval: Strategiskt, bortfall 6 av totalt 45. 
 
Studiegruppen 
Ålder:20-70+ 
Antal:45 
Kön:33 kvinnor och 12 män. 

Styrkor: 
Bortfall beskrivet. 
Fältarbetet och 
datainsamlingsmetoder tydligt 
beskrivet. 
Analys och tolkning av 
resultatet diskuterade. 
Trovärdiga och pålitliga 
resultat. 
Resultatet har klinisk relevans. 
Metodologiska brister och risk 
för bias diskuteras. 
Citat presenterade. 
Svagheter: 
Studien utfördes på deltagare 
som riskerade att få problem 
med munnen. De hade inte stora 
behov.  
Liten population enligt 
forskarna. Forskarna diskuterar 
inte motsägande 
forskningsresultat. 
 

Deltagarna upplevde 
övervägande att 
munvårdsdagboken var 
lättanvänd och hade en 
undervisande funktion. 
Patienterna blev 
uppmärksamma på symtom och 
egenvården fungerade bättre 
även efter flera månader. Det 
fanns också patienter som 
upplevde dagboken tröttande 
samt att de inte fick tillräcklig 
information. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Nikoletti, S., Hyde, S., Shaw, 
T., Myers, H., & Kristjanson, L. 
(2005). 
Comparison of plain ice and 
flavoured ice for preventing oral 
mucositis associated with the 
use of 5 fluorouracil. Journal Of 
Clinical Nursing, 14(6), 750-
753. Hämtad från databasen 
MEDLINE with Full Text. 
 
 
Land: Australien 

Att jämföra 
användningen 
samt effekten av 
neutral is, 
smaksatt is och 
standard 
munvård. 

Kvantitativ studie 
 
Design: RCT 
 
Metod: Urvalsförfarande: ej beskrivet. 
 
Datainsamlingsmetod: VAS- skala för 
smärtbedömning, Oral Assessment Guide 
(OAG), Western Consortium Cancer Nursing 
Research Scale samt frågeformulär. 
 
Analysmetod: statistisk analys 
 
Population 
Inklusionskriterier: ej beskrivet  
 
Exklusionskriterier: ej beskrivet 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. Bortfall 12 av 
totalt 79. 
 
Studiegruppen 
Ålder: ej beskrivet. 
Antal: 67 totalt efter randomisering. 
Kön: ca. 2/3 var män 
Randomiserade till 3 grupper. 
 

Styrkor: 
Bortfallet väl beskrivet. 
Validiteten diskuterad. 
Frågeställningarna tydligt 
beskrivna. 
Lämplig design. 
Reliabilitet diskuterad. 
Interventionerna tydligt 
beskrivna. 
Svagheter: 
Varken inklusionskriterier eller 
exklusionskriterier beskrivna. 
Varken antal kvinnor eller ålder 
beskriver. 
Antal i grupperna ej beskrivet. 

Det var över huvudtaget 
signifikanta skillnader i den 
genomsnittliga 
smärtrapporteringen mellan de 
tre munvårdsbehandlingarna 
(p=0.019). Speciellt is 
rapporterades som mer effektivt 
som smärtlindring (p=0.009). 
Problem som rapporterades med 
kryoterapin var smaken av den 
smaksatta isen samt tiden det 
tog att använda kryoterapin.  
Båda formerna av kryoterapi 
reducerade effektivt 
svårigheterna med mukosit efter 
varje cytostatika behandling i 
jämförelse med gruppen som 
fick standardmunvård. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Stone, R., Potting, C., Clare, S., 
Uhlenhopp, M., Davies, M., 
Mank, A., & Quinn, B. (2007). 

Management of oral mucositis 
at European transplantation 
centres. European Journal Of 
Oncology Nursing: The Official 
Journal Of European Oncology 
Nursing Society, 11 Suppl 1S3-
S9.  

 
Land: Storbritannien 

Att undersöka 
hur sjuksköter-
skor på 
transplanta-
tionsavdel-
ningar i Europa 
förebygger och 
behandlar 
mukosit. 

Kvalitativ studie 
 
Design: Deskriptiv 
 
Metod: Urvalsförfarande: först valdes 
benmärgstransplantationscenter från flertalet 
Europeiska länder, sedan inbjöds 
sjuksköterskor som arbetade där. 
 
Datainsamlingsmetod: frågeformulär, 
uppföljning av forskargruppen. 
Analysmetod: ej beskrivet 
 
Population 
 
Inklusionskriterier: sjuksköterskor som arbetar 
på de transplantationscenter som gjorde flest 
benmärgstransplantationer under 2004. 
 
Exklusionskriterier: ej beskrivet 
 
Urval: Klusterurval  
 
Studiegruppen 
Ålder:ej beskrivet 
Antal:46 center, antal sjuksköterskor ej angivet 
Kön:ej angivet 
 

Styrkor: 
Frågeställningar tydligt 
beskrivna. 
Teman tydligt beskrivna. 
Analys och tolkning av 
resultaten diskuterade. 
Klinisk relevans. 
Sammanhang och metod tydligt 
beskrivna. 
 
Svagheter: 
Inget beskrivet om 
sjuksköterskornas år i yrket, 
ålder, kön, eller antal. 
Exklusionskriterier ej beskrivna. 
Analysmetod ej beskriven. 
Knapphändigt beskriven 
datainsamlingsmetod. 
Fältarbetet ej detaljerat 
beskrivet.  

Patienternas munstatus blev 
bedömda minst en gång om 
dagen på 91% av centren. 
84% av centren började bedöma 
munstatus redan vid start av 
behandlingen .medan de andra 
gjorde det vid uppkomst av 
mukosit eller vid problem med 
nutritionen. 
I avsaknad av effektiva 
förebyggande åtgärder blev 
87% av de patienter som 
genomgick 
benmärgstransplantation 
rekommenderade munvård som 
bestod av tandgel, 
bakteriedödande 
munsköljningar och ofta 
antibiotika. 
Den största delen av centren 
använde riktlinjer för munvård 
som var specifika för centren. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Tewogbade, A., FitzGerald, K., 
Prachyl, D., Zurn, D., & 
Wilson, C. (2008). 

Attitudes and practices of nurses 
on a pediatric cancer and stem 
cell transplant ward: adaptation 
of an oral care protocol. Special 
Care In Dentistry: Official 
Publication Of The American 
Association Of Hospital 
Dentists, The Academy Of 
Dentistry For The 
Handicapped, And The 
American Society For Geriatric 
Dentistry, 28(1), 12-18. 
doi:10.1111/j.1754-
4505.2008.00004.x 

 
Land: USA 

Att samla 
information om 
brister i 
sjuksköterskors 
kunskap och 
munvårds-
rutiner för barn 
som får 
benmärgs-
transplantation 
och cancer-
behandling samt 
etablering av ett 
munvårds-
protokoll. 

Kvalitativ studie 
 
Design: Deskriptiv 
 
Metod: Urvalsförfarande: sköterskor på 
hematologiskt center för barn valdes. 
 
Datainsamlingsmetod: frågeformulär samt 
fokusgrupp.  
 
Analysmetod: Likertskala för att mäta 
frekvenser i svaren. 
 
Population 
Inklusionskriterier: ej beskrivet 
 
Exklusionskriterier: ej beskrivet 
 
Urval: Strategiskt, bortfall 7 av 40. 
Studiegruppen 
Ålder: ej beskrivet 
Antal:33 sjuksköterskor. 
Kön: ej beskrivet 
 

Styrkor: 
Representativ 
undersökningsgrupp 
Validitet diskuterad. 
Bias diskuterad.. 
Väl beskriven metod för 
datainsamling. 
Väl beskriven urvalsprocess. 
Munvårdsprotokollet tydligt 
beskrivet. 
Klinisk relevans. Användning 
av fokusgrupp. Informationsrika 
informanter. 
 
Svagheter: 
Bara antal sjuksköterskor och år 
i yrket beskrivet. 
Inga inklusions- eller 
exklusionskriterier beskrivna. 
Inga citat förekom. Forskarna 
diskuterade inte motsägande 
forskningsresultat. 
 

Standardiserade riktlinjer togs 
fram för vård av mukosit hos 
barn med cancer. Detta 
resulterade i en 
munvårdsmanual grundad på 
tidigare kända metoder samt ny 
forskning. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Tomlinson, D., Gibson, F., 
Treister, N., Baggott, C., Judd, 
P., Hendershot, E., … & Sung, 
L. (2008). 

Challenges of mucositis 
assessment in children: expert 
opinion. European Journal Of 
Oncology Nursing: The Official 
Journal Of European Oncology 
Nursing Society, 12(5), 469-
475. 
doi:10:1016/j.ejon.2008.05.010 

 
Land: Canada 

Att beskriva 
utmaningar och 
möjliga 
lösningar 
gällande 
bedömning av 
mukosit hos 
barn. 

Kvalitativ studie 
 
Design: Deskriptiv 
 
Metod: Urvalsförfarande: Inbjudan av nio 
personer som var sjukvårdsutbildade med 
expertis inom bedömning av mukosit och 
munstatus hos barn samt barncancer. 
 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med 
semistrukturerade frågor som skrevs upp på ett 
blädderblock och var synliga för alla deltagare. 
Diskussionen spelades in och blev 
transkriberad. 
 
Analysmetod: Transkriptionen från 
kassettbanden undersöktes tillsammans med det 
nedskrivna från blädderblocket. Detta följdes 
av en tematisk analys. 
 
Population 
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha 
arbetserfarenhet inom detta område tidigare, 
både inom forskning och kliniskt. 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 
 
Urval: Strategiskt 
Studiegruppen 
Ålder: Åldern hos fokusgruppens deltagarnas är 
ej beskriven men barnen de refererar till var 
från 2 till 18 år. 
Antal: 9 
Kön: Ej beskrivet 
 

Styrkor: 
Analysens validitet bekräftades 
av erfarna kollegor som 
identifierade samma teman. 
 
Väl beskriven 
datainsamlingsmetod och 
sammanhang.  
 
Teman utvecklade som begrepp 
och episodiskt presenterade 
citat. 
Analys och tolkning diskuterat. 
Resultaten diskuterade med 
fokusgruppen. 
Jämförelse av data med tidigare 
forskning. 
 
Svagheter:  
Inga exklusionskriterier 
beskrivna. 
Inte beskrivet exakt kompetens i 
fokusgruppen. 
 
 

Att utmaningarna var relaterade 
både till ålder och 
samarbetsförmåga. 
Att behov fanns av att få hjälp 
av vårdnadshavare gällande 
rapportering av smärta och 
munnens funktion i samband 
med mukosit. 
Behov av ett 
bedömningsinstrument som är 
snabbt, lätt att använda och lätt 
att använda på nästan alla barn. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Vokurka, S., Bystricka, E., 
Scudlova, J., Mazur, E., 
Visokaiova, M., Vasilieva, E., 
& ... Streinerova, K. (2011). 

The risk factors for oral 
mucositis and the effect of 
cryotherapy in patients after the 
BEAM and HD-l-PAM 200 
mg/m² autologous 
hematopoietic stem cell 
transplantation. European 
Journal Of Oncology Nursing, 
15(5), 508-512. 
doi:10.1016/j.ejon.2011.01.006 

 
Land: Tjeckien 

Att undersöka 
riskfaktorer för 
mukosit samt 
effekten av 
köldterapi hos 
patienter efter 
cytostatika och 
benmärgs-
transplantation. 

Kvantitativ studie 
 
Design: Kvarsiexperimentell, prospektiv 
 
Metod: Urvalsförfarande: rekrytering av 
patienter från sjukhus i Tjeckien, Slovakien, 
Polen och Ryssland. 
 
Datainsamlingsmetod: baseline data togs vid 
registrering av patienterna då de kom till 
respektive transplantationscenter. WHO:s 
skattningsskala för mukosit, VAS- skala för 
smärtbedömning 0-5. 
 
Analysmetod: statistisk analys 
 
Population 
Inklusionskriterier: frisk munslemhinna utan 
symtom på inflammation eller lokal infektion 
samt att de gett informerat samtycke. 
 
Exklusionskriterier: tidigare strålning mot 
huvud och hals regionen eller 
helkroppsstrålning, använt annan medicinsk 
profylax eller att de deltar i en annan studie 
som jämför nya läkemedel för att förebygga 
eller behandla mukosit. 
 
Urval: Klusterurval 
 
Studiegruppen 
Ålder:18-67 
Antal:totalt 126 efter uppdelningen, 
studiegruppen 36 deltagare och 
kontrollgruppen 90 deltagare. 
Kön: 72 män och 54 kvinnor i den totala 
mängden. 

Styrkor: 
Tydligt beskrivna 
frågeställningar.  
Reliabilitet beräknad och 
validitet diskuterad. 
Bortfallet beskrivet. 
Bortfallsanalys fanns. 
 
Svagheter: 
Uppdelningen i grupper otydligt 
beskriven.  
Olika storlek på grupperna som 
jämförs. 

Förekomsten av mukosit av 
grad 3-4 enligt WHO:s 
bedömningsskala, var 
signifikant lägre i köldterapi 
gruppen, jämfört med den grupp 
som fick standardmunvård 
(p=0.0042). Gruppen som fick 
kryoterapi fick symtom senare, 
av mildare karaktär samt blev 
symtomfria tidigare. 
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Land: Sverige 

Att beskriva 
utbildning, 
kunskap och 
attityder till 
munvård bland 
svenska 
sjuksköterskor 
och undersköter-
skor med ansvar 
för hematolog-
iska och 
onkologiska 
patienter.  

Kvalitativ studie 
 
Design: Deskriptiv, Cross-sectional 
 
Metod: Urvalsförfarande: Inbjudan 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer som 
transkriberades. Intervjuerna var baserade på 
ett frågeformulär med 43 frågor. 
 
Analysmetod: 
Kategorisering av frågor och statistiska 
mätningar av frekvenser och jämförelser. 
 
Population 
Inklusionskriterier: 
De skulle ha arbetat minst 6 månader med 
cancerpatienter. 
Exklusionskriterier: - 
Ej beskrivet 
 
Urval: Strategiskt. 
 
Studiegruppen 
Ålder: 18-67 
Antal: 128,  
90 sjuksköterskor och 47 undersköterskor. 
Kön: 
Sjuksköterskor: 95% kvinnor 
Undersköterskor: 94% kvinnor 
 

Styrkor: 
Klart beskriven kontext. 
Trovärdigt och väl beskriven 
datainsamlingsmetod och 
analysmetod. Sammanhanget är 
väl beskrivet. 
Metodologiska brister och risk 
för bias diskuteras. Tydlig 
dataredovisning. 
Jämförelse av data med tidigare 
forskning. Informationsrika 
deltagare.  
Klinisk nytta tydligt uttryckt. 
 
Svagheter: 
Ej beskrivit exklusionskriterier. 
Inga citat förekommer. 
Forskarna diskuterar inte 
motsägande forsknings resultat.  
 

Kunskapen om munvård bland 
sjuksköterskor och 
undersköterskor inom 
cancervård bedömdes som lägst 
inom munstatus, symtom i 
munnen och fluorsköljningar, 
högst när det gällde 
tandrengöring. 
Sjuksköterskor informerade 
patienterna mer om 
komplikationer och munhygien, 
de undersökte oftare munnen 
jämfört med undersköterskorna. 
Munvårdsrutiner rapporterades 
av 72% och endast 20% 
inkluderade munvård i den 
individuella vårdplanen. 

 
 


