
 
 

Örebro universitet  
Institutionen för hälsovetenskap och medicin  
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå 
Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng 
Vårterminen 2012 
 
 
 
 
 

 
 

Patienters upplevelse och hantering av smärta vid  
extern strålbehandling mot huvudhalscancer 

 
 
 

 
 

Patients with head- and neckcancer lived experience and coping 
of pain treated by external radiotherapy 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Sandra Siebmanns 
  



 
   
 

2 

SAMMANFATTNING 
 
Strålbehandling mot huvudhalsområdet är en påfrestande period för patienter med 
huvudhalscancer. Flera lokala, problematiska biverkningar uppstår i munhåla och svalg som 
skapar stora problem för patienterna. Syftet med studien var att genom en fenomenologiskt 
hermeneutisk metod för att undersöka hur patienter upplever och hanterar smärta vid extern 
strålbehandling mot huvudhalscancer. Urval: Fyra patienter med huvudhalscancer 
intervjuades under slutet av sin strålbehandlingsperiod.  Resultatet beskriver upplevelsen och 
hantering av smärta enligt två teman: Att vara i smärtan och Att hantera smärtan. Att vara i 
smärtan innebar att smärtan upplevdes som halsont, något trasigt, sårigt och att smärtan var 
svårt att uttrycka i ord, samt varierade i intensitet under dygnet. Att leva med smärtan i 
vardagen innebar att varje måltid upplevdes påfrestande, vilket i det längre perspektivet 
påverkade det sociala livet. Att hantera smärtan innebar att deltagarna försökte kontrollera 
smärtan med smärtlindring som inte alltid upplevdes ge effekt. Smärtan accepterades och 
tolererades till viss del av deltagarna som en del av behandlingen. Deltagarna upplevde att 
smärtan hade ett övertag vissa stunder vilket var svårt att hantera. Konklusion: Deltagarna 
upplevde hanterbar till outhärdlig smärta, men tolererade och accepterade smärtan till en viss 
nivå. En del av sjuksköterskans uppgift är att bedöma smärtan och hjälpa patienterna att 
hantera smärtan under strålbehandlingsperioden. Empowerment kan vara ett sätt att göra 
patienterna delaktiga i sin hantering av smärtan, vilket innebär att patienten får kunskapen, 
förmågan, inställningen och självkännedomen för att kunna förbättra sin livskvalitet. 
 
Nyckelord: Hantera smärta, Huvudhalscancer, Kvalitativ forskning, Smärta 
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ABSTRACT 
 
Radiotherapy of the head neck area is a stressful period for patients with head and neck 
cancer. Several local, problematic side effects occur in the mouth and throat that causes 
severe problems for the patients. The purpose of this study was that through a 
phenomenological hermeneutical method examine how patients perceive and handle pain 
during external radiotherapy to the head neck cancer. Sample: Four patients with head and 
neck cancer were interviewed during the end of their radiotherapy period. The result describes 
the experience and management of pain according to two themes: Being in pain and to 
manage the pain. Being in pain meant that the pain experienced as sore throat, slightly broken, 
sore and that the pain was difficult to express in words, and varied in intensity throughout the 
day. To live with the pain of everyday life means that every meal was experienced as 
stressful, which in the longer term had an impact on the social life. To cope with the pain 
meant that the participants tried to control the pain with pain relief that not always was 
successful. The pain was accepted and tolerated to some extent by the participants as part of 
the treatment. The participants felt that the pain was overwhelming sometimes which was 
difficult to handle. Conclusion: The participants experienced manageable to unbearable pain, 
but tolerated and accepted the pain to a certain level. Part of the nurses' role is to assess the 
pain and help patients manage pain during the radiation period. Empowerment can be a way 
to make patients more involved in their management of pain, which means that the patient 
gets the knowledge, ability, attitude and self-awareness in order to improve their quality of 
life. 	  

Keywords: Managing Pain, Head Neck Cancer, Qualitative Research, Pain	  
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1. INLEDNING 
Varje år drabbas cirka 1000 personer i Sverige av cancer i munhåla, svalg eller struphuvudet. 
Cirka 70 procent är män och ungefär lika stor andel är över 65 år när de får diagnosen. 
Behandlingsformen brukar inrikta sig på antingen kirurgi eller strålbehandling eller en 
kombination av de båda. Vid strålbehandling ges behandling 5 dagar i veckan mellan 5 – 7 
veckor, mängden behandlingsfraktioner kan variera mellan diagnoser och sjukhusen 
(Ringborg, 2008). Biverkningar som inflammation i munslemhinnan (mukosit) till följd av 
strålbehandling hos patienter med huvud- och halscancer, har visat sig påverka livskvaliteten 
negativt. Inflammationen i munslemhinnan orsakar smärta i mun och hals vilket är det 
patienter anser vara den största orsaken till försämrad livskvalitet (Armstrong, 2005). För att 
få patienter att uttrycka sin upplevelse av smärta, behöver sjuksköterskor en 
multidimensionell kunskap om smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Den subjektiva 
upplevelsen av smärtan är unik och påverkas av uppväxterfarenheter, miljö, fysiska och 
aktuella omständigheter (Giordano et al., 2009). 
 
2. BAKGRUND 
2.1 Extern strålbehandling 
En vanlig form av botande cancerbehandling är extern strålbehandling. Behandlingen sker 
med joniserande strålning från en strålkälla som från ett avstånd träffar patientens kropp. 
Behandlingen sker med hjälp av fotonstrålning eller partikelstrålning. Extern strålbehandling 
kan användas till tumörer belägna var som helst i kroppen. Även små tumörvolymer kan 
behandlas. Om ett antal strålfält från olika håll korsas i tumörvolymen kan en mycket hög 
stråldos ges till ett mycket litet område för att få bort även relativt strålresistenta tumörceller. 
En behandlingsserie innefattar allt mellan 1 och 38 behandlingstillfällen (fraktioner). Varje 
fraktion delas in i ett eller flera behandlingsfält (Degerfält, 2009). Extern strålbehandling är 
den vanligaste behandlingen mot vissa typer av Huvud- och halscancrar, som cancer i 
nasofarynx, larynx och oropharynx. Användning av konkomitant behandling med cytostatika 
och strålbehandling har ökat eftersom det bevarar anatomiska strukturer i huvud- och 
halsregionen jämfört med kirurgisk resektion av tumören (Rose-Ped, 2002). Nästan alla 
patienter som genomgår extern strålbehandling mot huvud-halsområdet utvecklar kännbar 
mukosital toxicitet. En konsekvens av att kombinera kemoterapi och strålbehandling är att 
mukositen ökar signifikant både vad gäller varaktighet och svårighetsgrad (Rose-Ped, 2002).  
Orala komplikationer kan uppkomma så tidigt som första behandlingsveckan. Orsaken är att 
den orala mukosan är mycket känslig för strålbehandling och leder till biverkningar som 
mukosit, dysfasi, smärta, muntorrhet, halssveda, svampinfektion och smakförändringar 
(Knöös, 2010). Sjuksköterskans roll har beskrivits som väldigt viktigt hos patienter med 
huvudhalscancer, från patientinformation till känslomässigt stöd vilket ger en positiv och 
uppmuntrande effekt hos patienterna. Patienter som förbereds för eventuella biverkningar kan 
bättre tolerera behandlingen (Amstrong, 2005).  
 
2.2 Smärta 
Forskningen kring smärta har sedan 1920-talet varit inriktad på att smärta endast är en 
sensorisk upplevelse. Smärta har en märkbart obehaglig och känslosam egenskap. Smärta är 
ofta överväldigande, kräver absolut uppmärksamhet och stör beteende och tankar. Smärta 
skapar en omedelbar motivation hos individen att få stopp på smärtan så fort som möjligt. Att 
enbart se smärta som en sensorisk upplevelse och ignorera dess motiverande- och 
känslomässiga delar, förhindrar oss att se smärtan från olika perspektiv (McMahon, 2006).  
Upplevelsen definieras som smärtupplevelse om den associeras med skada eller hotande 
skada, eller beskrivs i termer av sådan skada. IASP:s (International Association for the Study 
of Pains) definition på smärta lyder: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell 
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upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer 
av sådan skada” (Idvall, 2007, s. 88). Upplevelsen och den eventuella kopplingen till en skada 
sker inom individen, det är en privat företeelse, subjektiv och bör därför accepteras av andra 
som smärta så fort personen beskriver sin upplevelse i termer som associeras till smärta. 
Smärta är en komplex upplevelse med många dimensioner, dels att upplevelsen av smärta 
enbart blir känd för andra enbart om den kommuniceras som sådan. Det ingår flera 
psykologiska begrepp i definitionen som: upplevelse, obehag, association, beskrivning, hot 
och bedömning, vilket visar att smärta innehåller mer än bara smärtsignaler. Orden relaterar 
till beteenden, tankeverksamhet, motivation till handling och förmåga till tolkning samt 
negativa affekter (Werner, 2010).  

2.3 Smärtans språk 
Kliniska forskare har länge sett smärta som en mångfald av smärterfarenheter. Beskrivningar 
av brännande smärta efter perifer nervskada, eller den huggande, krampaktiga beskaffenheten 
av visceral smärta, kan ge information om diagnos och kan även ge vägledning för 
behandlingsstrategi. De flesta som har upplevt svår smärta och försökt att beskriva dessa 
smärtor till en vän eller läkare, har ofta svårt att hitta orden att beskriva smärtorna. 
Anledningen till detta är inte att orden saknas, det finns ett överflöd av lämpliga ord. Den 
huvudsakliga anledningen är att det är ord vi vanligtvis inte använder (McMahon, 2006). En 
annan anledning är att orden känns främmande och absurda. Man kan använda ord som 
klyvande, skjutande, gnagande, vridande eller stickande som metaforer, men det finns inga 
objektiva referenser som relaterar till smärtan. En person som lider av svår smärta kan 
beskriva smärtan som brännande och att det ”känns som om någon stuckit in en glödhet 
eldgaffel genom mina tår och långsamt vrider den runt”. Orden ”som om” är uttalanden som 
ofta ses som viktiga för att övertyga känslan av upplevelsen (McMahon, 2006). Många 
patienter har svårt att berätta om sina smärtor av olika skäl för oron att inte vara en duktig 
patient eller att hindra en effektiv tumörbehandling eller rädsla för att cancersjukdomen 
försämras (Hellbom, 2011). I en studie av Wilson, Williams och Butler (2008) undersöktes 
språket och smärtans upplevelse. Språket som används hos individer för att reflektera 
smärtupplevelse kan potentiellt användas som ingång till deras individuella smärtuppförande, 
vilket betyder att smärtupplevelse inte bara kan baseras på individens kultur, uppfostran eller 
personlighet. Om språket som används för att uttrycka smärta är en stimulans av individens 
neurosignatur, kan det betyda att smärtans språk påverkas av minnen, tankar och känslor. Den 
informationen kan sedan användas av hälso- och sjukvårdspersonalen i kommunikationen 
med patienter som uttrycker smärta (Wilson et al., 2008).  

2.4 Behandling och hantering av smärta 
De smärtor som uppstår under strålbehandling är ofta akuta och är mest uttalad vid slutet av 
eller veckorna efter behandlingsperioden. Patienter som har smärtor från cancersjukdomen 
kan uppleva att smärtorna både ökar och minskar under behandlingsperioden (Degerfält, 
2009). Det finns stora möjligheter att lindra smärta, kontrollera andra symtom orsakade av 
cancersjukdom eller behandling och därmed förbättra livskvalitet för patienter och närstående. 
Hinder för tillfredsställande smärtbehandling vid cancersjukdom kan vara bristande 
utbildning och kunskaper inom sjukvården, bristfällig kommunikation mellan 
sjukvårdspersonal och patient samt föreställningar om risker och biverkningar med 
smärtstillande behandling (Hellbom, 2011). Därför krävs det information för att patienten 
tillsammans med det behandlande teamet ska kunna ta bort smärtan eller hålla den i schack 
(Werner, 2010). Hantering eller coping är ett uttryck som ofta används i klinisk forskning för 
att undersöka hur patienter hanterar smärta (Peolsson, Hydén & Sätterlund Larsson, 2000). 
Patienter har beskrivit en egen adaptiv hantering av smärta, vilket har en signifikant betydelse 
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i deras dagliga liv. När smärtan varierar blir det mer eller mindre svårt att utföra dagliga 
aktiviteter. Att lära sig leva med smärta betyder att individen får lära sig vilka aktiviteter som 
ökar av smärtan, som i sin tur påverkar individens prestationsförmåga (Poelsson et al., 2000). 
Smärta som uppkommer akut leder ofta till en känsla av kontrollförlust och utsatthet. Detta 
kan i sin tur leda till en upplevelse av stark sorg och psykisk smärta. Att hjälpa en person att 
uttrycka sin ångest, sorg och psykiska smärta leder också till att avlasta den fysiska smärtan 
som oftast blir mer behandlingsbar (Werner, 2010). När en patient blir sedd genom samtal – 
med sitt behov av kontroll – kan det skapa ett utrymme för handling och begriplighet. 
Smärtans övertag ses inte längre som hotfull och patienten kan våga erkänna smärtan och 
våga ta emot och lita på smärtbehandlingen (Werner, 2010).  

2.5 Smärtan som subjektiv 
Smärta är en högst individuell upplevelse som förutom den sensoriska komponenten även 
påverkas av tankar, känslor och minnen av tidigare smärta och det anses klart att smärta kan 
förekomma även utan skada eller sjukdom. I alla kontakter med människor som har ont måste 
grundsynen vara att patientens upplevelse av smärta är verklig och därmed inte kan 
ifrågasättas (Edvard et al., 2007). Smärta vid cancersjukdom orsakar inte bara fysiskt lidande 
utan påverkar ofta patientens livskvalitet med långtgående psykosociala och existentiella 
konsekvenser. Dålig smärtkontroll förhindrar möjligheterna till upprätthållande av yrkesliv, 
förmågan att njuta av fritid eller att kunna leva ett normalt familjeliv. För att förstå och kunna 
ge den bästa behandlingen, måste smärta ses från ett helhetsperspektiv. Det innebär att vården 
inriktas till att lindra smärtan såväl fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt och att 
ställningstagande rörande behandling ska utgå från patientens behov och resurser (Idvall et 
al., 2007). Giordano, Engbretson och Benedikter (2009) beskriver den subjektiva upplevelsen 
av smärta som en del av en individs livsvärld, vilket inkluderar fysiska omständigheter, 
uppväxterfarenheter, miljön och de aktuella omständigheterna (Giordano et al., 2009). Alla 
dessa delar spelar en roll i hur en individ upplever, uttrycker och hanterar sin smärta. 
Giordano et al beskriver att den subjektiva dimensionen av smärta länge har varit 
underskattad av vården och måste därför undersökas djupare, om patientcentrerad vård ska ha 
någon framgång (Giordano et al., 2009). Utmaningen av att vårda patienter med smärta från 
ett sjuksköterskeperspektiv har studerats av Blondal och Halldorsdottir (2009). I den studien 
framkommer flera utmaningar som sjuksköterskor har när de möter patienter med smärta; det 
ena är svårigheterna i att bedöma smärta och att kunna ”läsa patienten” för att se hur patienten 
verkligen mår, samt hur frågan om smärtan ska ställas, då patienten kan svara med ett ”flin 
och att uthärda”. Sjuksköterskorna i studien ansåg att smärta är för personligt för att kunna 
reflekteras på en smärtskala. Det viktiga enligt den studien är att sjuksköterskor blir 
förberedda inför sin roll med en multidimensionell kunskap om smärta och smärthantering 
(Blondal & Halldorsdottir, 2009).  
 
Det finns flera studier som beskrivit patienters livskvalitet eller upplevelsen av 
livsstilsförändringar i samband med strålbehandling mot huvudhalscancer (Armstrong, 2005), 
(Semple, Duwoody, Kernohan, McCaughan & Sullivan, 2008), (Hehanna, 2007). Det finns 
också studier som utvärderat smärtlindrande läkemedel, eller undersökt graden av smärta med 
hjälp av smärtbedömningsverktyg hos patienter som genomgått strålbehandling mot 
huvudhalscancer (Vayne – Bossert et al., 2010), (Murphy et al., 2009). I Rose-Ped et al 
(2002) studie intervjuades 33 patienter om komplikationer som uppstod under strålbehandling 
mot huvudhalscancer. Patienterna beskrev symtom som orkeslöshet, muntorrhet och smärta i 
munhåla och svalg, relaterat till mucosit. Smärtan som uppstod av mucosit var det symtom 
som patienterna mindes var det värsta under behandlingsperioden (Rose-Ped et al., 2002). 
Rose-Ped et als (2002) studie är en av få studier där patienter med huvudhalscancer beskrivit 
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sina erfarenheter av de komplikationer som kan uppstå under strålbehandling. Det finns därför 
ett behov att kvalitativt undersöka upplevelsen och hanteringen av smärta hos patienter som 
genomgår strålbehandling mot huvudhalscancer, som ett steg att vidga begreppet smärta till 
en helhetssyn i omvårdnadsarbetet.  
 
3. PROBLEMFORMULERING 
Det finns få studier som enbart berör patienternas upplevelse och hantering av smärta vid 
strålbehandling mot huvudhalscancer. Sjuksköterskors uppgift är att bedöma patientens 
smärta och utvärdera behovet av smärtlindring, samt få insikt i hur patienten hanterar sin 
smärta. Smärta beskrivs vara individuell och påverkar flera faktorer i en individs livsvärld. 
(Giordano et al., 2009). Det fordras en helhetssyn från sjuksköterskor för att smärtbedömning 
och smärthantering ska kunna nå framgång (Idvall et al., 2007). Det första steget till en 
helhetssyn av smärta är att börja med patienternas beskrivning och tolkning av smärta som en 
levd erfarenhet.  
 
4. SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva hur patienter som genomgår extern strålbehandling mot 
huvud/halscancer upplever och hanterar smärta. 
 
5. METOD 
Eftersom upplevelsen av smärta var syftet med studien valdes en kvalitativ metod med 
fenomenologisk hermeneutisk inriktning, för att få en beskrivning av den levda erfarenheten 
av smärta under strålbehandling mot huvudhalsområdet. En fenomenologisk hermeneutisk 
inriktad intervju är av två specifika karaktärer 1) det kan användas för att utforska och samla 
empiriskt beskrivna material, som kan bli en resurs för att utveckla en innehållsrikare och 
djupare förståelse för ett mänskligt fenomen, och 2) intervjuerna kan också användas som ett 
verktyg för att utveckla en samtalsrelation med en intervjuperson om innebörden av en 
erfarenhet (Manen, 1997). Fenomenologisk hermeneutik är ett försök att uppmärksamma båda 
termerna av metodläran. Den ena är deskriptivt (fenomenologiskt) och vill uppmärksamma 
hur saker förefaller, låta saker tala för sig själv; det är en tolkande (hermeneutiskt) metod som 
anser att det inte finns några otolkade fenomen (Manen, 1997). Lindseth och Norberget 
(2004) har utarbetat en analysmetod som baseras på Paul Ricoeurs teori om fenomenologisk 
hermeneutik, vilket har använts som analysmetod i studien. Metoden inriktar sig på att ge sig 
in i den hermeneutiska cirkeln genom tre steg; en naiv förståelse för att fånga helheten i 
texten, en strukturerad analys för att identifiera och formulera teman samt en övergripande 
förståelse där teman reflekteras tillsammans med studiens syfte samt genom att läsa texten 
igen i sin helhet (Lindseth & Norberg, 2004). Den fenomenologiska delen av metoden är en 
del av resultatbeskrivningen i studien där ett vardagligt språk har använts för att beskriva 
deltagarnas upplevda smärta.  
 
6. URVAL 
Den patientgrupp som inkluderades var patienter med diagnostiserad primär huvud/halstumör 
som fått kurativ extern strålbehandling med konventionell strålbehandling eller intermediär 
modulär radioterapi (IMRT) oberoende om de behandlats konkomitant med cytostatika. För 
att inkluderas i studien skulle deltagarna vara svensktalande och ha en ålder från 18 år och 
äldre. Urvalet av patienterna tog plats på två sjukhus i södra Sverige. Deltagarna inkluderades 
i studien konsekutivt och tillfrågades cirka 3 - 4 veckor in i behandlingsperioden om 
medverkan i studien av studieansvarig eller av den patientansvariga sjuksköterskan. Målet var 
att inkludera 6 - 8 deltagare till en intervju. Inkludering av patienter startade i december 2011. 
Brev om studiens syfte och skriftligt samtycke till att genomföra studien lämnades till 
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vederbörande verksamhetschefer på de aktuella Onkologklinikerna (Bilaga 2). Totalt 
tillfrågades 11 patienter att ingå i studien, 7 patienter accepterade, men 3 patienter 
exkluderades. En av de tre exkluderade patienterna hade sådan uttalad smärta i mun och svalg 
sista behandlingsveckan att patienten var oförmögen att tala, vilket fick till följd att patienten 
exkluderades. En av patienterna visade sig ha kognitiva problem och den tredje som 
exkluderades blev akut sjuk dagen för intervjun och ett nytt intervjutillfälle gick inte att 
samordna. Studiedeltagarna fick behandling för tonsillcancer, tungbascancer och 
larynxcancer. Slutligen inkluderades totalt 4 patienter för deltagande i studien. 
Behandlingsformerna som deltagarna genomgick var både IMRT med konkomitant 
behandling samt traditionell strålbehandling utan samtidig cytostatika och slutdoserna var 
från 66 Gy till 68 Gy. Åldrarna på studiedeltagarna var från 55 – 75 år. 

6.1 Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska överväganden har följts enligt Lag (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor där deltagarna informerats om den övergripande planen för 
forskningen; syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, de följder och 
risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i 
forskningen är frivilligt, och forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Forskningsetiska övervägande diskuterades tillsammans med handledare samt 
vederbörande verksamhetschef. Kontakt togs med den lokala etikprövningsnämnden kring 
reglerna av en studie som genomförs under en universitetsutbildning på avancerad nivå på 
begäran av verksamhetschefen. Patientbrevet (bilaga 3) samt i den muntliga informationen om 
studien till deltagarna var grunden för att de forskningsetiska bestämmelserna följdes och 
deltagarna tillfrågades vid ytterligare ett tillfälle muntligen innan intervjuerna påbörjades om 
de hade förstått den information som delgivits.  
 
7. DATAINSAMLING 
För att få en beskrivning hur smärta upplevdes under pågående extern strålbehandling mot 
huvudhalsområdet genomfördes semistrukturerade intervjuer med en frågeguide (Bilaga 1) 
med patienter som genomgick extern strålbehandling mot huvudhalsområdet. Efter den första 
intervjun togs en av frågorna bort då den inte ansågs överensstämma med studiens syfte. Den 
frågan är inom parentes på frågeguiden som visas i bilaga 1. Intervjuerna genomfördes i 
samband med att patienten var på behandling. Intervjuerna ägde rum på näst sista 
behandlingsveckan eller den sista behandlingsveckan. Platsen för intervjun genomfördes i 
samtalsrum, mindre konferensrum och en läkarexpedition på de respektive onkologklinikerna. 
Deltagarna fick skriftlig och muntlig information om syftet med studien samt även att 
deltagande i studien var frivillig och när som helst kunde avbryta studien utan att det 
påverkade den fortsatta vården. Alla studiedeltagarna skrev på ett informerat samtycke att 
delta i studien (Bilaga 2). 

8. ANALYS  
Intervjuerna som ljudinspelats transkriberades ordagrant med skratt, pauser, suckar mm. De 
transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger enligt den naiva delen av 
analysmetoden för att få fram en övergripande förståelse ur intervjutexterna (Lindseth & 
Norberg, 2004). Under den naiva läsningen framkom ett sammanhang från intervjutexten 
vilket formulerades till en första naiv förståelse som ska användas som en guide i den 
strukturerade analysen (Lindseth & Norberg, 2004). Vid början av den strukturerade analysen 
lästes texten igenom igen för att få fram meningsenheter som beskrev den upplevda smärtan 
(exempel se bilaga 3). Meningsenheterna bestod från en del av en mening, en mening till flera 
meningar. Meningsenheterna lästes igenom en och en och kondenserades för att få fram 
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essensen. Vissa meningsenheter innehöll mer än en essens vilket medförde att 
meningsenheten delades upp till flera enheter. Meningsenheterna och de kondenserade 
meningarna kodades för att kunna härledas till varandra. De kondenserade meningarna 
grupperades till likheter och olikheter, vilket gjordes genom att utforma subteman till varje 
kondensering. Eftersom analysen genomfördes i ett excelprogram var det svårt att få en 
överblick över kondenseringarna och deras utvalda subtema-tillhörighet. Detta medförde att 
de kondenserade meningarna grupperades under sina tillhörande subteman på ett bord, som 
kan liknas med mindmapping. På detta sätt gick det att få en överskådlig bild och en bättre 
medvetenhet om vad intervjuerna uttryckte om upplevelsen och hanteringen av smärta. 
Analysen ansågs dock inte tillräcklig varpå texterna lästes igenom igen i sin helhet och en 
andra naiv förståelse formulerades. Det togs inte fram några nya meningsenheter ur den andra 
genomläsningen. I den andra strukturerade analysen formulerades en första kondensering som 
även följdes av en andra kondensering (se bilaga 3). Detta för att förenkla och förtydliga 
bildandet av subtema. Efter det formades subteman som beskrev de kondenserade meningarna 
i ett vidare och större begrepp till varje kondensering, vilket resulterade i att de sorterades i 
olika grupperingar. Därefter kunde teman bildas som i sin tur kunde ge ett samlat begrepp om 
upplevelsen av smärta ur varje subtemagrupp. De meningsenheter som uttryckte likartad 
upplevelse och hantering av smärta, under samma subtema (och som inte ansågs förändra 
resultatet av analysen) kunde då sorteras bort. I det avslutande steget, när Teman tillsammans 
med sub-teman ansågs valideras av den naiva förståelsen, lästes texten igenom i sin helhet, 
med hänsyn till studiens syfte, för att få en fördjupning i beskrivningen av den upplevda 
smärtan. Det avslutande steget är också en del av den Tolkande helheten, där texten med hjälp 
av litteraturen, ska utvidga medvetandet om den levda erfarenheten (Lindseth & Norberg, 
2004). I resultatet finns en överskådlig bild över analysresultatet.   

Resultatet av intervjuerna är presenterade med utvalda citat från deltagarnas intervjuer för att 
kunna beskriva upplevelsen av smärta från deras ordval.  
 
9. RESULTAT 
9.1 Naiv förståelse 
Upplevelsen av smärta är flerdimensionell och påverkar individens hela vardag. Smärtan 
beskrivs som både hanterbar till outhärdligt beroende av graden biverkning från 
strålbehandlingen samt graden av effekt från smärtlindringen. Erfarenheten av tidigare 
upplevd smärta blir ett sätt att hantera den smärta som uppstår under strålbehandlingen. Att ta 
kontroll över smärtan är en balans mellan att acceptera en viss grad smärta, mängden 
smärtlindring samt tillgång till smärtlindring. Konsekvenserna av smärtan leder till att det 
som tidigare tagits för givet i vardagen, blir till ett smärtsamt, kravfyllt scenario som kräver 
all uppmärksamhet och koncentration. 
 
Upplevelsen av smärta under extern strålbehandling mot huvudhalsområdet kan beskrivas 
genom två Teman med tre tillhörande Subteman som beskriver upplevelsen och hanteringen 
av smärta under strålbehandling mot huvudhalsområdet.  
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Bild 1. Ur analysen framkom 2 Teman med 3 tillhörande Subteman som här visas för att få en 
överskådlig och hierarkisk struktur. 

9.2 Att vara i smärtan 
Att uttrycka smärta 
Deltagarna beskrev att den upplevda smärtan hade sitt ursprung från halsen och munhålan och 
relaterades till smärtliknelser som deltagarna trodde att andra kunde känna igen som halsont, 
som ett öppet sår som vidrörs, skinnflått, sveda och ömhet. Smärtan beskrevs med olika 
uttryck då deltagarna ansåg att det var svårt att få fram en rätt beskrivning av smärtan. En av 
deltagarna (2) beskrev smärtan: ”som om du har slagit dig i ett finger och det svider till. Så 
känns det”. En annan deltagare beskrev smärtan (1) ”Det är som halsont, halsont.”  
 
Det fanns även andra starkare liknelser som en strypande känsla i halsen eller som den värsta, 
värsta halsflussen, att halsen upplevdes som trasig, sönder och även blodig. Smärtan var svår 
att beskriva och även om beskrivningen inte tidigare var en tidigare upplevd känsla, trodde en 
deltagare att det kunde kännas på det viset och (1) beskrev det som följande:  
 
”Det är ju jättesvårt att beskriva egentligen, men det är ju, jag kan ju tänka mig att, att det är 
som att man är skinnflådd inuti, inte för att jag vet hur det känns, men, men alltså något 
sånt.” En annan deltagare (2) tycker att smärtan känns som när man rör på ett öppet sår: 
”Ja, som ett sår … ett, som ett öppet sår som du kommer emot ibland eller vad man ska säga, 
ja, så känns det.”  
 
Att smärtan varierar 
Smärtan som uppstår under strålbehandlingen kommer som en överraskning även om 
deltagarna har blivit informerade om den väntade smärtan. Smärtan kom efter 2 – 3 veckors 
behandling där ingen smärta kändes och därför ansågs smärtan kanske inte bli så farlig, men 
den uppfattningen ändrades. Smärtan upplevdes växla i intensitet och en deltagare (3) beskrev 
förloppet så här: ”De två första veckorna kände jag ingenting, men sen kom det ju. (Paus) ja, 
så att jag tänkte att det blir nog inte så farligt (skrattar), men det blev det. Men som väl är så 
är det inte på tian jämnt, det går ju ner, det går ner”.  
 
Deltagarna upplevde att smärtan varierade i intensitet under dygnet. Smärtan upplevdes som 
mest påtaglig på morgonen, när till exempel slem som bildats i halsen under natten skulle 

Att vara i smärtan 

Att uttrycka smärtan 
Att smärtan varierar 

Att leva med smärtan i vardagen 

Att hantera smärtan 

Att kontrollera smärtan 
Att acceptera och tolerera smärtan 

Att härda ut smärtans övertag 
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harklas upp, eller om det bara handlade om att gäspa, en smärta som var svår att beskriva i 
ord. En deltagare (1) hade stora problem med slembildning som biverkning av 
strålbehandlingen varför smärtan blev maximal när slemmet skulle bort från luftvägarna:  
 
”Det är ju, det är ju när jag ska upp. All saliv, eller inte saliv, utan slemmet som sitter här 
inne. Jag måste ju ha dän det! Och då måste jag ju (harklar sig) ut, och då gör det…. (stor 
suck), om jag, och likadant när jag gäspar eller någonting, då gör det ju, oj, då måste jag 
hålla för öronen.” 
 
Smärtan beskrevs växla mellan två ytterligheter från outhärdlig till att vara skaplig samt att 
smärtans intensitet växlade från stund till stund, vilket en av deltagarna (3) skildrade som 
följer: ”Men det har ju gått lite i vågor. Så ibland har det ju varit värre och ibland har det 
varit outhärdligt och ibland har det varit skapligt”. Det finns även en ovisshet hur smärtan 
ska bli från dag till dag: ”men jag vet ju inte heller riktigt från stund till stund eller från dag 
till dag hur ont det gör.” 
 
Att leva med smärtan i vardagen 
Smärtan upplevdes ständigt närvarande och blev en påminnelse vid varje enkel och naturlig 
fysisk rörelse som att svälja även om det bara var saliv eller mat, vilket beskrevs av en 
deltagare (1): ”Det är ju när jag äter eller ska ha i mig någonting, jag känner ju lite, lite 
grann hela tiden, men jag menar, när man sväljer spott bara eller såhär.” Även om smärtans 
närvaro är liten, så finns den ändå där hela tiden enligt en deltagare (2): ”den, den finns ju 
där, jag känner ju den hela tiden”. 
 
Rädslan för att smärtan skulle öka vid måltid och delvis för att undvika smärtan som uppstod 
när deltagarna skulle svälja, blev konsekvenserna att deltagarna tvingades till att ändra sina 
kostvanor från vanlig mat till att endast äta flytande kost som beskrevs av en deltagare (2): 
”Ja, det gör ont när jag sväljer, så det är flytande föda som gäller”. De ändrade kostvanorna 
gav en känsla av att aldrig känna sig riktigt mätt och även en fysisk påverkan som 
viktnedgång vilket en av deltagarna (2) beskrev:  
 
”jag blir rädd att nu kommer det göra ont, ja, men har jag flytande då kan jag dricka va, så 
då, lite ljummet inte för varmt inte för kallt utan lite lagom. Då går det bra. Det är vad jag får 
leva på. Men jag har ju gått ner i kilo också en tio kilo har jag ju gått ner. Det ska väl komma 
tillbaka tror jag.” 
 
Att äta blir ett krav som deltagarna måste ta sig igenom på grund av den kommande rädslan 
för smärtan som kan uppstå, en av deltagarna (1) beskrev tvånget av att äta: ”jag gruvar mig 
ju för att äta, men sen måste jag äta.” Rädslan för mer smärta vid sväljning leder också till att 
deltagarna får svårt för att ta mediciner eller bara en klunk vatten, som beskrevs som följer 
(3): ”Nä, men alltså, så jag skulle ta ett piller då så gruvade jag mig för det för att det gör så 
ont när jag sväljer, sväljer ned eller ta en klunk vatten.” 
 
Den förväntade smärtan gjorde att deltagarna försökte undvika smärtan och deltagarna 
ändrade därför sina vardagliga rutiner, vilket kunde vara att undvika en viss sovställning eller 
tandborstning som en av deltagarna (1) tyckte var väldigt påfrestande: ”Gör jäkligt ont nu när 
man borstar tänderna, försöker nästan undvika att borsta tänderna nu”. Det kunde även vara 
den mest enkla lösningen att undvika smärtan som att spotta ut saliven istället för att svälja 
den vilket beskrevs på följande sätt (1): ”utan jag har, jag har mitt här i halsen (lång paus). 
Därför försöker jag att undvika att svälja så mycket, jag spottar hellre ut då. ” 
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Smärtan förändrade vardagslivet hos deltagarna på olika sätt. Att smärtan påverkade det 
sociala livet beskrevs av en deltagare (3) vara sammankopplat med att inte kunna äta eller 
dricka till följd av smärtan, en känsla av att vara isolerad från sitt naturliga, dagliga umgänge:  
 
”Men jag menar det blir ju så att man går ju inte, man går inte och träffar folk och går ut och 
fikar, allting nästan, det är jättemycket, och jag har kommit på, det märker jag ju nu att 
nästan vad man ska göra så hör det ju ihop med mat eller dryck om man ska göra något 
trevligt (paus). Så att det gör jag ju inte.”  
 
Smärtan förändrande också humöret hos deltagarna till irritation och grinighet vilket kunde 
upplevas påverka relationen med anhöriga vilket en av deltagarna (2) beskrev: ”Jag blir ju 
lite irriterad, ja, det märker jag på mig själv. Jag tål inte tjat och gnat och tjat på mig, ” fan, 
va tyst” (skrattar).”Smärtan kunde även leda till att omgivningen trycker på om ökad 
smärtlindring om deltagarna ger uttryck för sin smärta vilket upplevdes påfrestande av en 
deltagare (1): ”Och alla tjatar på mig att jag ska ta tabletter då för den här smärtan.”  
 
9.3 Att hantera smärtan 
Att kontrollera smärtan 
Deltagarna hade en egen kontroll på hur mycket smärtlindring som är accepterat att ta. 
Deltagarna uttryckte en respekt mot smärtlindring (2): ”Det har jag förstått, men det är ju 
klart jag vill ju inte äta hur mycket som helst heller, utan på en lagom nivå då”. 
Smärtlindringen gav också en del bieffekter vilket kunde vara en orsak till försiktigheten att ta 
stark smärtlindring, vilket uttrycktes av en deltagare (1): ”Det här morfinet som jag tar nu då, 
kan jag ju inte säga att jag blir piggare i kroppen av, jag blev ju helt konstig, jag har blivit 
skitslut. Konstig, konstig i kroppen.”  
 
Smärtlindringen beskrevs ha en viss effekt, både av svagare och starkare läkemedel, vilket 
kunde medföra att deltagarna kunde återgå till invanda rutiner i vardagen som att välja den 
sovställning man var van vid. En deltagare (2) beskrev att det inte gick att välja sovställning 
när smärtan var som värst, men det blev bättre efter att deltagaren fått smärtlindring: ”Jag kan 
ju ligga på vilken sida som helst. Det gick ju inte då när det var som värst.”  
 
När smärtan hade upplevts med hög intensitet var varje liten lindring av smärtan en positiv 
känsla hos deltagarna även om det inte gav total smärtlindring. En av deltagarna (2) tyckte att 
smärtan förbättrats efter att ha fått morfinplåster ”Fast det blev ju bättre, när jag fick 
plåstret”. Även en svagare form av smärtlindring kunde ge en upplevelse av att smärtan 
minskade något som en annan deltagare (3) beskrev. ”Det blir ju så då att jag kanske tar ett, 
ja menar jag har ju tagit Panodil det tror jag hjälper lite faktiskt också”. En annan deltagare 
(3) hade fått tillgång till Morfin men endast provat en halv åt gången och hade osäker 
kunskap om det gick ta mer om smärtan skulle intensifieras:  
 
”först tog jag ju bara Panodil så sen blev det Panodil och Ipren och nu fick jag ju 
morfinrecept på morfin då i förra veckan och (paus) då har jag ju bara testat ta en halv, men 
jag antar att jag kan ta mer om det blir för jävligt” 
 
Svårigheterna med att uppnå adekvat smärtlindring upplevdes av deltagarna som svårt av flera 
anledningar. Den ena problematiken var att veta de rätta doserna som var nödvändiga att ta 
för att uppnå smärtlindring. En av deltagarna (3) hade svårigheter att veta de doser som skulle 
tas: ”sen äter jag ju piller och jag vet inte om jag tar rätt, tar rätta doser och sånt, men ja.” 
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Den andra anledningen till otillräcklig smärtlindring var att vissa smärtlindrande mediciner 
kunde upplevas svåra att applicera i det drabbade området, vilket upplevdes av en deltagare 
(1):  
 
”Sen ska jag ju svälja det här då, men har inte känt någonting i halsen på något sätt, att det 
skulle ha bedövat eller något sånt nej. Sen kommer man inte in så där heller så att man kan 
spraya rakt ner i halsen utan om man sprayar så blir det ju tungan och gommen som får det 
mesta (paus). Men det är ett hyfsat bra hjälpmedel.”  
 
Effekten av smärtlindringen ansågs vara otillräcklig av de flesta deltagarna. Stark 
smärtlindring ansågs hjälpa lite men det fanns även en viss uppgivenhet att smärtlindringen 
inte gav den önskade effekten. En av deltagarna (2) hade fått morfinplåster som smärtlindring 
men upplevde ändå inte någon smärtfrihet: ”men det har jag ju fått morfinplåster för, så det 
hjälper ju lite, men jag är inte helt smärtfri.” En annan deltagare (1) ansåg att smärtlindringen 
endast gav en väldigt liten effekt vilket beskrevs som följer: ”Och smärtlindringen, näh, inte 
så mycket faktiskt (skrattar lite). Lite, lite, lite gör det ju, men inte någon sån där Aha-
upplevelse.” 
 
Alla deltagarna tog paracetamol som komplement till den starka smärtlindringen, men det var 
tillgången till stark smärtlindring som deltagarna ansåg vara en trygghet ifall smärtan ökade i 
intensitet. Den känslan beskrev en av deltagarna (1): ”Det är psykologiskt bra att ha sånt där 
att ta till när man tycker att det är lite jävligt. Alltså har jag ju haft Alvedon och nu det sista 
morfin och munsprayen har jag haft en längre tid.” 

Att acceptera och tolerera smärtan 
För en del av deltagarna hade smärtan varit en del av livet och därför hanterades den smärtan 
som uppstått under strålbehandlingen. En deltagare (1) beskrev en känsla av att alltid haft ett 
sämre tillstånd i hals och öron vilket följt med hela livet: ”Jag har ju alltså alltid haft dålig 
hals (paus), alltid dålig hals och öron, och det har följt mig hela livet” 
 
Det beskrevs också av en annan deltagare (4) en smärta som funnits med under hela 
sjukdomsperioden, från sjukdomens början och den smärtan hade upplevts vara värre än den 
smärtan som uppstått under strålbehandlingen. ”Det är därför jag kan hända jag har fått 
mycket smärta innan, den där smärtan som skapas av strålning eller cytostatika, jag 
underskattar inte den, men den smärtan kan jag hantera med dom vanliga värktabletterna.”  
 
Deltagarna beskrev en tolerans av smärtan på grund av att den funnits med en längre period 
vilket skapade en vana att ha smärta, så länge smärtan inte ökar i intensitet. En av deltagarna 
(1) uttryckte den erfarenheten att smärtan inte ens stör honom längre för att den funnits med 
en längre tid: ”Nej, ja (paus) så, det är som jag säger, jag, jag är så jäkla van att ha ont, så 
att det, det stör mig inte”. En annan deltagare (2) tyckte att så länge smärtan inte förvärras så 
fanns det ingen anledning att klaga över den: ”Så länge det inte blir värre så finns det ju 
ingen anledning att gapa och skrika. Jag klarar ju mig som det är nu, ja.” Det hela 
resulterade i att deltagarna ansåg att smärtan som funnits med i flera veckor skapat en vana att 
hantera smärtan (2): ”och är det så här, då har jag ju levt med det här i 6 veckor så då är jag 
ju rätt så van nu (skrattar).” 

Att härda ut smärtans övertag 
En annan del i hanteringen av smärtan var att försöka härda ut smärtan, eller stå ut med 
smärtan när den upplevdes som mest kraftfull. Deltagarna beskrev en vilja att hantera även 
stark smärta istället för att ta mer smärtlindrande läkemedel vilket en deltagare (1) beskrev: 
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”men det är ju bara för några sekunder då, det gör ont, men då, då gör det ont oj, oj, oj. 
(paus) Men, jag får stå ut”. Den beskrivna viljan att härda ut smärtan var kopplat till 
respekten att ta stark smärtlindring när smärtan blev som intensivast (1): ”Jag vet inte vad 
man ska ha, då kanske det är riktigt starka mediciner och det, det känns som att jag är, nej då 
står jag hellre ut med den smärtan, det gör jag”. 
 
Även om deltagarna kände att de kunde stå ut med eller härda ut smärtan, fanns det ändå 
stunder då smärtan hade ett visst övertag, där fanns en känsla av att tappa kontrollen på tankar 
och känslor. Två av deltagarna hade mest problem med smärta på morgonen och hade heller 
inte mycket tro på att det fanns någon hjälp mot sådan stark smärta (1):  
 
”Morgonen helt klart värst. I morse låg jag nog på 80% tror jag alltså om, jag låg så högt, 
jag var, jag var precis vad jag klarade av alltså. Så jävla ont gjorde det (paus). Och det 
undrar jag om det finns några hjälpmedel för”.  
 
En av deltagare (3) mindes tillbaka på en upplevd stark smärta cirka tre veckor in i 
behandlingen och smärtans intensitet skildrades i desperata tankar: ”Jag vet att det var 
ungefär för två veckor sen då på lördagen jag hade så ont så jag kunde ha slagit ihjäl min 
närmaste” 
 
9.4 Tolkad helhet 
Syftet med studien var att få fram upplevelsen och hanteringen av smärta vid extern 
strålbehandling mot huvudhalscancer. Resultatet efter analysen av de fyra intervjuerna visade 
på ett flerdimensionellt problem kring upplevelsen av smärta under strålbehandling mot 
huvudhalscancer och att det hade en påverkan på patienternas vardagsliv. Smärtan blev 
vardagens fokus och begränsade deltagarnas val och möjligheter. Deltagarnas känsla av 
respekt för mediciner och accepterande av smärtan hindrade dem att till fullo utnyttja de 
smärtlindrande möjligheter som fanns och valde att själva hantera smärtan.  

9.4.1 Att vara i smärtan 
Att uttrycka smärtan 
I studien använde deltagarna ord som ”strypande” och ”som den värsta, värsta halsflussen”. 
Smärtan beskrev deltagarna med olika uttryck som ett sätt att få omgivningen att förstå vilken 
typ av smärta det handlar om. Smärtan som framkom i studien var av varierande intensitet, 
ibland på acceptabel nivå och ibland outhärdligt, samtidigt som smärtan upplevdes ständigt 
närvarande i någon form. En artikel av Briggs (2010), beskrivs smärtmätning och hur smärta 
uttrycks. En individs uttryckssätt av smärta influeras av vår familj- och uppväxtmiljö, och 
eftersom uppväxten är unik leder det till att smärtans uttryck är individuell. Smärtan är enligt 
Briggs (2010) en subjektiv upplevelse vilket leder till att det krävs en formell gradering av 
smärtintensisteten för att kunna utvärdera smärtlindringen eller andra interventioner i 
omvårdnad (Briggs, 2010). Den smärtan som uppstår under strålbehandling mot 
huvudhalsområdet skapar dock problem eftersom smärtan, orsakad av mukosit i halsen, även 
kan påverka förmågan att tala (Mitra, 2006). Därför är det speciellt viktigt att vara 
uppmärksam i mötet med dessa patienter då deras möjligheter att uttrycka sin smärta verbalt 
kan vara begränsade.  En intervention vore att tidigt informera och stödja patienterna, både 
medicinskt och psykosocialt för att kunna motverka ett alltför intensivt smärtgenombrott 
under strålbehandlingen.  
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Att smärtan varierar 
Deltagarna upplevde att smärtan varierarade från stund till stund, men även från dag till dag. 
Smärtan ökade över tid, från ingen smärta de första veckorna under behandlingsperioden, till 
att smärtan plötsligt infann sig och fanns ständigt närvarande i någon form. Smärtan 
upplevdes öka vid måltid, tandborstning eller när slem skulle frigöras från luftvägarna. 
Smärtan som patienterna beskrev är en grundläggande del i att bestämma typ av smärta, då 
olika smärtor kan leda till olika behandlingar och åtgärder. En annan väsentligt del vid 
smärtbedömning är att fråga patienten om kvaliteten på smärtan och hur smärtan varierar i 
vila och rörelse (Briggs, 2010).  Att följa upp smärtmönstret hos patienterna är en betydande 
del, därför är det nödvändigt att sjuksköterskan använder sig av adekvata 
smärtbedömningsverktyg. Ett vanligt smärtverktyg som används av sjuksköterskor är VAS 
(Visuell Analog skala). Detta verktyg kräver ökad grad av uppfattning, koncentration och 
skicklighet och är därför svår att användas på alla individer (Briggs, 2010). Valet av 
smärtbedömingsverktyg ska baseras på typ av klinisk verksamhet och den individuella 
patienten som ålder, kognitiv förmåga och språk (Briggs, 2010). Utbildning inom 
smärtmätning och smärthantering behöver vara högt prioriterat, men måste också bli en del av 
den kliniska verksamhetens dagliga rutiner för att kunskaperna ska kunna tas tillvara (Al-
Shaer, 2011).  
 
Att leva med smärtan i vardagen 
Smärtan begränsade vardagslivets val och möjligheter hos deltagarna. Den största inverkan 
var att smärtan hindrade deltagarnas förmåga att få i sig tillräckligt med näring. Deltagarnas 
rädsla för ökad smärta vid måltid tvingade dem att ändra sina kostvanor till  näringsdrycker 
och flytande kost. Detta föranledde inte bara till en fysisk påverkan som viktförlust för 
deltagarna, utan även en psykisk påverkan som känslan av isolering, då mat och dryck är en 
del av att umgås med sin omgivning. I en svensk studie av Larsson, Hedelin och Athlin 
(2003) studerades patienters upplevelse av problemet att äta under strålbehandling mot 
huvudhalsområdet. Resultatet visade att ätproblematiken förvärrades i takt med den ökade 
totala dosen av strålbehandlingen. Larsson et al beskriver också att problematiken att äta kan 
påverka flera delar i det dagliga livet; att äta är en social aktivitet vilket även ses som en källa 
till stimulering och säkerhet. Att inte kunna äta leder till känslan av förlorad samhörighet med 
andra och en känsla av isolering. Är patienterna vana vid ett socialt liv blir isoleringen väldigt 
besvärlig. Problemen kring ätandet för denna patientgrupp är ett komplext fenomen som 
sjuksköterskan måste utvärdera under hela patientens behandlingsperiod, baserat på patientens 
individuella livssituation (Larsson, 2003).  
 
I en liknande studie av McQuestion, Fitch och Howell (2011) intervjuades 17 individer och 
deras erfarenheter av hur betydelsen av mat har förändrats efter strålbehandling mot 
huvudhalsområdet, vilket visade att äta ofta är taget för givet och är en fundamental aktivitet 
för de flesta individer. Att äta är en nödvändighet för att leva samt har stor betydelse kring det 
sociala nätverket (McQuestion, 2011). Nutritionen har också en viktig roll i hur patienten 
klarar av själva behandlingen. En offensiv nutritionsinriktad intervention kan minska risken 
för viktminskning och behandlingsrelaterade biverkningar. Viktminskning bör identifieras 
och behandlas snabbt. Patienter som genomgår strålbehandling och cytostatikabehandling kan 
förlora upp mot 10 % av sin vikt under behandlingsperioden (Mitra, 2006). Dålig aptit, 
reducerat matintag och viktförlust påverkar också cancerpatienters livskvalitet. Patienter med 
huvudhalscancer som fått rådgivning om kosten under strålbehandlingsperioden har visat en 
högre livskvalitet än de som endast fått oral nutritionssuplement utan rådgivning. Att 
informera patienter om nutrition och därmed förbättra livskvaliteten hos patienterna, kräver 
att informationen är skräddarsydd till patientens specifika behov (Caro, 2007). 
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En förändrad sinnesstämning upplevdes av deltagarna som uttrycktes i känslor av irritation 
och grinighet mot sin omgivning och deltagarna relaterade detta till sin upplevda smärta. Att 
genomgå en cancerbehandling med förväntat svåra biverkningar som påverkar hela 
livsmönstret och vardagen, kan försämra livskvaliteten och leda till nedstämdhet, även om det 
inte är ett symtom som kan bekräftas i den aktuella studien. I en studie av Kohda et al (2005) 
studerades den mentala statusen och livskvaliteten hos patienter med huvudhalscancer som 
behandlas med strålbehandling. De flesta symtom som uppstår under strålbehandling är 
temporära och blir gradvis bättre när behandlingen är avslutad, medan depressiv 
sinnesstämning kunde uppvisas upp mot åtta veckor efter avslutad behandling. 
Sjukdomsspecifik livskvalitetsförändring var enligt studien relaterade till depressiv 
sinnesstämning och smärta. I enlighet med detta bör psykologiska aspekter av strålbehandling 
beaktas, vilket inkluderar hantering av depression och smärta. Detta är en avgörande faktor 
för att upprätthålla livskvaliteten hos patienter med huvudhalscancer (Kohda, 2005).  
 
9.4.2 Att hantera smärtan 
Att kontrollera smärtan 
Studien visade att deltagarna hade svårt att kontrollera smärtan med hjälp av smärtlindrande 
läkemedel. Deltagarna beskrev en osäkerhet vilka doser som de smärtlindrande medicinerna 
skulle tas. Detta mynnade ut i att deltagarna istället stod ut med måttlig till stark smärta, 
istället för att öka smärtlindringen som skulle kunnat lindra smärtan. Deltagarna hade kunskap 
om doserna på de svagare smärtlindrande medicinerna som paracetamol, men vid de starka 
smärtlindrande medicinerna som Morfin, övergick deltagarna till försiktighet. Whale, Lyne 
och Papanikolaou beskriver i sin studie om smärterfarenheter som följer efter behandling mot 
huvudhalscancer. Även om deltagarna i den studien rapporterat smärta och hade tillgång till 
smärtlindring, beskrev de en generell ovilja mot att ta tabletter. Anledningarna var bland 
annat ett behov av att ”vara i kontroll” på grund av smärtlindringens biverkningar, eller att 
medicinen de fick inte hade någon effekt och därför skapades andra copingstrategier för att 
hantera sin smärta. Vanliga copingstrategier var att hålla igång och vara aktiv, men med 
kontinuerliga pauser och vila (Whale 2001). Det finns flera orsaker till att patienter inte 
fullföljer sin smärtbehandling enligt en studie av Ersek (1999), där syftet var att studera 
orsakerna till patienters hinder för analgetikaanvändning. Erseks (1999) studieresultat visar att 
orsakerna kan vara; rädslan för beroende, tolerans, biverkningar samt viljan att vara en 
”duktig patient”, glömmer bort att ta analgetikan, rädslan för att störa läkaren, oron att 
smärtan är ett tecken på sjukdomens tillväxt, synen på lidandet och ineffektiv medicinering. 
Detta kan leda till att patienterna förnekar smärtan för sig själva och andra vilket gör att en 
adekvat smärtskattning/bedömning blir omöjlig att genomföra (Ersek 1999).  
  
Att acceptera och tolerera smärtan 
Deltagarna beskrev en vana att ha upplevt smärta en längre tid och det utgjorde en vana att ha 
smärta, vilket i sin tur skapade en acceptans och tolerans till smärta. Deltagarna uttryckte 
också att smärtan var acceptabel så länge den inte ökade i intensitet. En av deltagarna hade 
upplevt smärta från halsen från och till under hela sitt liv, en annan deltagare hade upplevt 
stark smärta av tumören innan strålbehandlingen påbörjats och båda deltagarna ansåg att 
smärtan under strålbehandlingen var hanterbar. Detta kan tolkas som att tidigare erfarenheter 
av upplevd smärta i livet kan vara en utgångspunkt för vilken smärtnivå som är tolerabel att 
uthärda under strålbehandlingen, och att hanteringen av smärtan blir individuell.  
Smärtan som upplevdes kan också uppfattas vara en naturlig och förväntad reaktion av 
behandlingen, vilket gör att smärtan tolereras och accepteras. Studien av Armstrong (2005) 
visade att den smärtsamma mukositen som uppstår under strålbehandling, påverkar 
livskvaliteten hos patienterna, vilket orsakas av oförmågan att kunna äta och svälja med 
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viktförlust som följd. Trots det accepteras den försämrade livskvaliteten, smärtan och lidandet 
eftersom patienterna anser att det är en del av tillfrisknandet (Amstrong, 2005). En annan 
förklaring kan vara att deltagarna accepterade smärtan som en medveten handling. Brattberg 
(2006) beskriver att acceptans kan innebära att se och stå ut med, utan att fly eller undvika 
verkligheten. Fortsättningsvis beskriver Brattberg (2006), att acceptans innebär att se 
verkligheten som den är och att valet av acceptans måste göras om och om igen för att 
smärtan inte ska förvandlas till lidande. Förändringsstrategier är ett sätt att minska obehag, 
medan accepterandestrategier leder till att tolerera obehag (Brattberg, 2006).  
 
Att härda ut smärtans övertag 
Även om smärtan stundtals upplevdes som svår att hantera, stod deltagarna även ut med 
outhärdlig smärta. Förklaringen kan vara att deltagarna inte hade något val, utan tvingades till 
andra strategier för att hantera sin smärta. I en studie av Sherman et al undersöktes patienter 
med huvudhalscancer och deras copingstrategier under olika faser av behandling. Patienterna 
strävar efter att anpassa sig till de stressfyllda kraven av en aggressiv behandling och en tidig 
återhämtning, genom en bred kombination av strategier – vilket inkluderar att distansera sig 
från krisen, uttrycka känslor och avstyra konkurrerande plikter (lägga andra saker åt sidan och 
koncentrera sig på det som sker) (Sherman, 2000). En annan förklaring till deltagarnas 
förmåga att stå ut med stark smärta, kan vara att deltagarna förväntade sig viss smärta och att 
de ansåg att smärtan inte helt kunde lindras. I en studie av Beck, Towsley, Berry, Lindau, 
Field & Jensen, S (2010) intervjuades 33 patienter med cancer som upplevt den ”värsta 
smärtan”. Syftet var att studera upplevelsen av smärthantering. Genom en enkät kunde även 
tillfredsställelse mätas och jämföras med upplevd smärta. En del av patienterna visade hög 
tillfredsställelse trots stunder med stark smärta, vilket tolkades som en paradox. Orsaken var 
enligt patienterna att smärtan var en förväntad del av cancern, men att de ändå upplevde en 
kontroll av mängden smärta och att det var deras val att ha en viss nivå av smärta. Att uppleva 
otillräcklig smärtlindring var delvis patienternas eget val samt att inte ta medicin mer frekvent 
(Beck et al., 2010).  
 
9.5 Empowerment 
Att stärka patienternas kontroll över sin vardag att leva med smärtan, kan leda till att öka 
patienternas livskvalitet under behandlingsperioden. Empowerment i hälso- och sjukvården 
kan vara ett sätt att stödja patienter som upplever smärta. Empowerment har sitt ursprung från 
filosofin och innebär att se patienten som en likvärdig medlem i ett vårdande 
behandlingsteam. Idén om empowerment är att ta tillvara på patientens rätt att vara delaktig i 
besluten kring sin egen hälsa. Detta kräver att patienten och behandlingsteamet har ett bra, 
kommunikativt samarbete (Tveiten & Knutsen, 2010). Empowerment ska säkerställa att 
patienten får kunskapen, förmågan, inställningen och självkännedomen för att kunna förbättra 
sin livskvalitet (Barri, 2011).  Dialogen mellan patienten som upplever smärta och 
sjuksköterskan är avgörande för att skapa förutsättningar till empowerment. Det kan t ex vara 
att patienterna önskar bli informerade om behandlingsprocessen och bli förberedda på vad 
som kan hända för att undvika rädsla. Förutsägbarhet leder till en känsla av kontroll över 
situationen. Att bekräfta och tro på patientens smärta är en central komponent, dels för att 
kunna genomföra en smärtbedömning, men är också en viktig del för relationen mellan 
patienten och vårdgivaren (Tveiten & Knutsen, 2010).  

10. METODDISKUSSION 
Lindseth & Norberg beskriver i sin tolkning av fenomenologisk hermeneutik en nödvändighet 
att undersöka den essentiella meningen av en levd erfarenhet, då det leder till en ökad 
förståelse som kan förbättra den praktiska omvårdnaden i förlängningen (Lindseth & 
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Norberg, 2004). Att använda fenomenologisk hermeneutisk metod för att få fram ett upplevt 
fenomen som smärta hade sina fördelar; det första var att smärta är en subjektiv upplevelse, 
vilket betyder att metoden kunde möjliggöra en frihet att låta deltagarna berätta om sina 
erfarenheter om smärta så som den verkligen var. Det andra var att metoden strävade efter 
objektivitet och att sätta sina egna förutfattade tankar om smärta åt sidan. Det som också 
talade för metoden var att själva analysen blev noggrann och det upplevdes finnas en kontakt 
med helheten av arbetet under analysarbetet. Även om intervjuerna plockades ner på 
detaljnivå fanns det en cirkel som till slut skulle hänga samman till en helhet.  
 
10.1 Studiens styrkor och svagheter  
För att få fram upplevelsen av smärta valdes fenomenologisk hermeneutisk metod då den 
ansågs kunna lyfta fram ett djup i studien (Lindseth & Norberg, 2004). Metoden har varit en 
utmaning att använda på grund av författarens oerfarenhet i området. Svårigheterna med 
metoden var att formulera kondenseringar som tog fram essensen ur meningsenheterna. Detta 
blev ett tidskrävande arbete och kondenseringarna fick omformuleras ett flertal gånger. Först 
efter att ha kondenserat meningsenheterna två gånger, blev det lättare att utforma subteman 
som sedan kunde stå som grund till formulering av teman. Det var först tänkt att använda ett 
huvudtema som metoden föreslår (Lindseth & Norberg, 2004), men författaren avstod från 
det, då de två valda temana, Att vara i smärtan och Att hantera smärtan, samt de tillhörande 
subteman, tydligare beskrev patienternas upplevelse och hantering av smärtan. Den valda 
metoden är också det som styrker studiens validitet. Att utvärdera den strukturerade analysen 
med en naiv förståelse gör att den strukturerade analysen blir noggrann på grund av att det 
växlar från detaljanalys till helhetsperspektiv. 
 
Patienter med huvudhalscancer är svårforskade eftersom de är speciellt utsatta och svårt 
sjuka, vilket i detta fall resulterade i ett större bortfall av deltagare. De fyra deltagarna som 
deltog i studien hade andra biverkningar såsom trötthet, muntorrhet, slembildning och heshet. 
Detta medförde att författaren fick ta ett beslut på intervjudagen om det var etiskt att utsätta 
deltagarna för en intervju. Deltagarna var väldigt positiva att få medverka till studien, men 
intervjutiden blev begränsad på grund av deras allmäntillstånd. Författaren hade träffat tre av 
deltagarna innan intervjutillfället och en deltagare på intervjudagen. En deltagare (4) hade inte 
svenska som modersmål. Intervjun genomfördes, men transkriberingen blev svår och vissa 
meningsändelser gick inte att tyda på grund av språkförbistring. Materialet ansågs ändå 
användbart för analys, varför det valdes att inkluderas i studien. Samma deltagare (4) 
uttryckte en del bitterhet över omhändertagandet hos primärvården innan diagnos kunde 
fastställas, varpå stora delar av intervjun inriktades kring tiden innan strålbehandlingen. 
Intervjun var också tidsbegränsad, vilket resulterade i att upplevelsen och hantering av smärta 
vid strålbehandling berördes först i slutet av intervjun. Om intervjun inte varit tidsbegränsad 
hade det kanske framkommit mer information om deltagarens upplevelse och hantering av 
smärta under strålbehandlingsperioden.   
 
10.2 Implikationer för forskning och klinisk verksamhet 
Även om deltagarantalet i studien är lågt och resultatet inte kan återspegla alla patienters 
upplevelse och hantering av smärta med huvudhalscancer som genomgår strålbehandling, 
skapar det ändå frågor som kan motivera till fortsatt forskning. På en del 
strålbehandlingsenheter följs patienter upp som genomgår strålbehandling mot 
huvudhalstumör via en teamrond. Teamronden fungerar som ett multidisciplinärt team med 
läkare, dietist och patientansvarig sjuksköterska, där patienten kan berätta om sina 
biverkningar och teamet kan tillsammans med patienten komma fram till lösningar, för att 
lindra obehagen under strålbehandlingsperioden.  Ett intressant forskningsämne vore att 
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utvärdera om en sådan intervention förbättrar smärtproblematiken hos denna patientgrupp 
genom kvalitativa intervjuer, samt att även komplettera med mätinstrument som kan utvärdera 
både smärtan och livskvaliteten. Studien visar att deltagarna står ut med, accepterar och 
tolererar sin smärta och har respekt för stark smärtlindring. Att implicera empowerment i 
omvårdnadsarbetet kan vara ett sätt att stärka patientens egen förmåga att kunna hantera sin 
smärta, med hjälp av utförlig och upprepad information om behandlingsprocessen, 
biverkningar och rätt användning av smärtlindring, för att så långt som möjligt få patienterna 
att känna kontroll över sin situation.  
 
11. KONKLUSION 
Upplevelsen av smärta hos patienter med huvudhalscancer som genomgår strålbehandling är 
komplex och flerdimensionell samt inkluderar utmaningar i patienternas vardag. Deltagarna 
upplevde smärtan svår att uttrycka i ord och att smärtan varierade under dygnet, från 
acceptabel till outhärdlig nivå. Smärtan i munhåla och svalg leder till nutritionsproblem, 
viktminskning och humörsförändring som kan orsaka social isolering, då mat och dryck är 
förenat med gemenskap och tillhörighet. Hanteringen av smärtan innebar att deltagarna stod 
ut med smärtan och accepterade den, trots tillgång till smärtlindring. Orsaken kan vara att 
deltagarna ser smärtan som en naturlig del av sjukdom och behandling, eller att deltagarna lär 
sig anpassa sig till situationen genom att distansera sig från krisen, uttrycka känslor och 
fokusera på det som sker. Sjuksköterskans utmaning i mötet med patienter som strålbehandlas 
för huvudhalscancer är att kunna göra rätt bedömning av smärtan. För att bedömningen och 
hanteringen av smärtan ska nå framgång, behövs en helhetssyn, då smärtan involverar flera 
olika aspekter av patienternas liv och vardag. Empowerment kan vara ett sätt att göra 
patienterna delaktiga i sin hantering av smärta, genom utförlig och upprepad information om 
behandlingsprocessen och smärtlindrande läkemedel.  
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BILAGA 1 
 
Frågeguide 
 
1. Hur skulle Du beskriva Din nuvarande situation? 
  
3. Kan Du beskriva om Du har upplevt någon smärta? Var, i vilken situation? 
 
4. Kan Du beskriva hur smärtan påverkar Dig? 
 
5. Hur hanterar Du Din smärta? 
 
6. Hur har Du blivit hjälpt av vården vad gäller Din smärta? 
 
 
 
 
 
(2. Hur upplever du att få strålbehandling?) 
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BILAGA 2 
 

   
 
Information om deltagande i intervjustudie om smärta vid strålbehandling 
 
Syfte med studien 
Som en del av en specialistutbildning inom onkologisk omvårdnad, vid Örebro universitet, 
genomförs en intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av smärta hos 
patienter som får strålbehandling mot huvud-halsområdet. För att få en ökad förståelse för hur 
smärtan kan upplevas under strålbehandling, tillfrågas Du att medverka i en intervju.  
Intervjun planeras äga rum vid slutet av behandlingsperioden. 
 
Hur ska studien genomföras 
Intervjun ljudinspelas och materialet från intervjutillfället analyseras av studieansvarig 
sjuksköterska samt handledare från universitetet i Örebro. Studiedeltagarnas identitet kommer 
att avidentifieras och kodas. Materialet från intervjuerna och textmaterialet i den färdiga 
studien kommer att utformas på ett sätt att information ej kan härledas till enskilda deltagare.  
 
Stor vikt läggs vid att Du inte ska känna någon psykisk eller fysisk påfrestning av att delta i 
studien. Deltagande i studien är helt frivilligt och det betyder att man kan avbryta sin 
medverkan när man så önskar utan att det påverkar den fortsatta vården och då förstörs det 
material som eventuellt redan har inhämtats från Dig.  
 
Du är välkommen att ta kontakt med nedanstående personer om Du undrar över något.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sandra Siebmanns 
Sjuksköterska med specialistfunktion   
Strålbehandlingen    
Onkologkliniken    
Länssjukhuset Ryhov Jönköping   
E-mail: sandra.siebmanns@lj.se 
Tfn: 036 – 32 29 20    
     
Handledare 
 
Karin Blomberg 
Örebro universitet 
E-mail: karin.blomberg@oru.se   
Tfn: 019 – 33 30 00 (växeln) 
 
Inga-Lill Källström – Karlsson 
Örebro universitet 
E-mail: inga_lill.kallstrom.karlsson@oru.se 
Tfn: 019 – 33 30 00 (växeln) 
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Skriftligt samtycke till att delta i intervjustudie om smärta vid strålbehandling,  
Jag har muntligen informerats och fått skriftlig information om studiens syfte och praktiska 
genomförande och fått möjlighet att ställa frågor. 
 
Genom min underskrift nedan samtycker jag till 

• att delta i studien 
• att jag kan avbryta studien när jag så önskar utan att det påverkar den fortsatta vården.  

 
 
 
 
………………………………………………………….. 
(Underskrift)               
                                
 
…………………………………………………………... 
(Namnförtydligande) 
 
 
 
Jönköping den …………………… 
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BILAGA 3 
 
 

Meningsenhet 1:a Kondensering 2:a kondensering Subtema Tema 
De två första 
veckorna kände 
jag ingenting, men 
sen kom det ju. 
(Paus) ja, så att 
jag tänkte att det 
bli nog inte så 
farligt (skrattar), 
men det blev det. 
Men som väl är så 
är det inte på tian 
jämnt, det går ju 
ner. Det går ner     
322 

Smärtan kom efter 
ett par veckor och 
blev värre än 
förväntat men inte 
outhärdlig. 322 

Upplevelsen av 
smärtan som 
uppstår anses 
växla från 
outhärdlig till 
hanterbar 

Att smärtan varierar Vara i smärtan 

Det har jag 
förstått, men det 
är ju klart jag vill 
ju inte äta hur 
mycket som helst 
heller, utan på en 
lagom nivå då  
323 

Vill själv 
begränsa mängden 
smärtlindring 323 
 

Det finns egen 
reglering över 
mängden 
smärtlindring  
 

Att kontrollera 
smärtan 
 

Att hantera 
smärtan 
 

Då undrar jag 
(paus) ja. Nej, ja 
(paus) så, det är 
som jag säger, jag, 
jag är så jäkla van 
att ha ont, så att 
det, det stör mig 
inte   
140 
 

Van att ha smärta 
140 

Smärtan blir en 
vana som till slut 
accepteras 

Att acceptera och 
tolerera smärtan 

Att hantera 
smärtan 

Ja, det gör ont när 
jag sväljer, så det 
är flytande föda 
som gäller  
203 

Gör ont att svälja 
när man äter 203 

Smärtan tvingar 
till ändrade 
kostvanor 

Att leva med 
smärtan i vardagen 

Vara i smärtan 
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BILAGA 4 

 
 
 
Till verksamhetschefen 
Onkologkliniken 
Universitetssjukhuset i Örebro 
 
 
Jag studerar till onkologisjuksköterska, på Örebro Universitet, där det ingår att planera och 
genomföra en studie för att uppnå magisterexamen. Syftet med studien är att undersöka hur 
patienter som genomgår strålbehandling mot huvud-halsområdet upplever smärta. Planen är 
att intervjua 6 – 8 patienter under slutet av strålbehandlingsperioden. Målet är att starta 
intervjuerna under hösten så att analys av materialet kan påbörjas inför vårterminen 2012.  
 
Klinisk nytta 
Utmaningen för sjuksköterskor inom strålbehandlingsverksamheten är att under kort tid få en 
förståelse för hur patienter som behandlas för huvudhalstumörer upplever smärta i 
munhåla/svalg, som vanligtvis uppkommer efter 2 – 3 veckors behandling. Smärtan är en 
förväntad biverkning, men blir sällan riktigt utvärderad. Det är därför väsentligt för 
vårdgivare att få en djupare förståelse för hur patienter upplever smärtan för att kunna utforma 
bättre omvårdnadsåtgärder under behandlingsperioden. 
 
Inklusionskriterier 
Den patientgrupp som inkluderas är patienter med diagnostiserad primär huvud/halstumör 
som får kurativ extern strålbehandling med konventionell strålbehandling eller Intensitets 
Modulerad Radioterapi (IMRT), oberoende om de behandlas konkomitant med cytostatika. 
Informanterna ska vara svensktalande.  
 
Åldersgränsen sätts från 18 års ålder. Deltagarna inkluderas i studien konsekutivt. Patienter 
som genomgår strålbehandling mot huvud-halsområdet kommer att tillfrågas att medverka i 
studien tidigast 3 veckor in i behandlingsperioden.  
 
Urval 
Exklusionkriterier är patienter med kognitiva problem eller icke svensktalande. Intervjuerna 
kommer att äga rum på Onkologkliniken i samband med att patienten är på behandling.  
Skriftlig och muntlig information om studien lämnas, samt information om att deltagandet är 
frivilligt och att man kan avstå medverkan i studien utan att det påverkar den fortsatta vården. 
Skriftligt godkännande av patienterna inhämtas.  
 
Etiska överväganden 
Enligt mina handledare från Örebro universitet är det viktigt att det står i brevet till patienten 
samt i den färdiga studien att de etiska riktlinjerna följs. Det behövs dock inte prövas i Etiska 
prövningsnämnden då studien inte planeras att publiceras. I Centrala etikprövningsnämnden 
står att ”arbete som ska genomföras av en student på grundnivå eller avancerad nivå 
visserligen inte behöver granskas enligt etikprövningslagen men att en regional nämnd – på 
sökandens begäran – får lämna ett rådgivande yttrande över sådant arbete” (var god se 
bilaga).   
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Anhåller härmed tillstånd att genomföra en intervjustudie om upplevelse av smärta på 
patienter som genomgår extern strålbehandling mot huvud-halstumör under hösten våren 
2012.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Sandra Siebmanns 
Sjuksköterska med specialistfunktion 
Strålbehandlingen 
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
Mail: sandra.siebmanns@lj.se 
 
Handledare     
Karin Blomberg 
Örebro Universitet 
Mail: karin.blomberg@oru.se   
Tfn: 019 – 33 30 00 (växeln) 
 
Inga-Lill Källström – Karlsson 
Örebro Universitet 
Mail: inga_lill.kallstrom.karlsson@oru.se 
Tfn: 019 – 33 30 00 (växeln) 
 
Godkännande av studie  
  
…………………………………………………..   
Namn  
 
……………………………………… 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


