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Titel: Huvudhalscancer och livskvalitet- patientens skattning av livskvalitet efter 

strålbehandling 

 

Sammanfattning 

Introduktion: Varje år diagnostiseras 1200-1300 patienter med huvudhalscancer. 

Behandling som innefattar bl.a. strålbehandling kan ge svåra biverkningar, bland 

annat gapproblem som påverkar livskvaliteten. 

  
Syfte: Att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som genomgått 

strålbehandling för huvudhalscancer och som deltagit i en interventionsgrupp som 

erhållit gapträning eller i en kontrollgrupp som erhållit standardbehandling. 

 

Metod: Detta är en prospektiv studie där data är hämtade från 66 patienter i en 

randomiserad studie om gapförmåga, 33 i en interventionsgrupp och 33 i en 

kontrollgrupp. Båda patientgrupperna fyllde i livskvalitetsintrument EORTC QLQ 

C30 och i det diagnosspecifika instrumentet QLQ- H&N35, vid start och slut av 

strålbehandlingen, samt vid 3- och 6- månader efter avslutad strålbehandling.  

 

Resultat: Det finns ingen skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp vid 

skattning av symtom, funktionsstatus och global hälsa förutom intag av 

näringstillskott. Utvecklingen av den hälsorelaterade livskvaliteten över tid visar att 

båda patientgrupperna skattar nästan alla mått på symtom, funktion och global hälsa 

som försämrade vid strålbehandlingsslut jämfört med innan start. Vid 3- och 6 

månadersuppföljningen har nästan alla funktioner och symtom samt global hälsa gått 

tillbaka till baslinjenivå med undantag för muntorrhet, segt slem, problem med lukt 

och smaksinnen, socialt ätande och fysisk förmåga.  

 

Konklusion: Strålbehandling för huvudhalscancer påverkar patientens 

hälsorelaterade livskvalitet på både kort och lång sikt. Sjukvårdspersonalen behöver 

strategier för att hantera patienternas funktions- och symtomförsämringar under hela 

strålbehandlingsperioden och försöka förebygga eller lindra de symtom som 

fortfarande kvarstår flera månader efter avslutad strålbehandling. 

 

 

Nyckelord: Health-related quality of life (HRQOL), Head and neck cancer,  

EORTC-QLQ C30, QLQ-H&N35 

   

 

 

 

 

 

 

 



Title: Head and neck cancer and quality of life – Patients’ assessment of quality of 

life after radiation therapy 

 

Author: Helen Salgado Willner 

Supervisor: Sussanne Börjeson 

 

Introduction: Each year, 1200-1300 patients are diagnosed with head and neck 

cancer. Treatment that involves radiotherapy can cause severe side effects for 

example trismus that affects quality of life. 

  

Purpose: To study health-related quality of life in patients who have undergone 

radiation treatment for head and neck cancer and participated in a intervention group 

that received training intended to prevent trismus, or in a control group that received 

standard treatment. 

  

Method: This is a prospective study in which data was collected from 66 patients 

participating in a randomized study intended to evaluate a trismus prevention training 

programme. Thirty three individuals participated in the intervention group, and thirty 

three in the control group. Both patient groups assessed health-related quality of life 

(HRQOL) with EORTC QLQ C30 and QLQ-H&N35, at the start and end of 

radiation treatment, and at three and six months after completing radiation treatment.  

  

Results: There was no difference between the intervention and control groups 

regarding symptoms, functional status and global health, except for intake of 

nutritional supplements.  For both groups, almost all scales measuring HRQOL 

deteriorated under the radiation treatment. However, three and six months after the 

end of radiotherapy, HRQOL had improved, returning to baseline values. The only 

exceptions were dry mouth, sticky saliva, problems with social eating, senses and 

physical ability.  

  

Conclusion: Radiation therapy for head and neck cancer affects patients’ HRQOL 

both in the short and long term. Medical staff needs strategies to manage patients’ 

functional and symptomatic deterioration throughout the treatment period, and try to 

prevent or relieve the symptoms that may still remain several months after 

radiotherapy. 
 

Keywords: Health-related quality of life (HRQOL), Head and Neck cancer,  

EORTC-QLQ C30, QLQ-H&N35 
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1. Introduktion 
 

Cirka 60 000 personer i Sverige får diagnosen cancer varje år (Socialstyrelsen 2011). 

Många patienter med cancer kan bli botade med hjälp av avancerad medicinering, 

kirurgi och strålbehandling, dock ger många behandlingar negativa biverkningar som 

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

cancerdiagnos som ger en stor påverkan på livskvalitet är huvudhalscancer (Doley & 

Robert 2005; Kent et al. 2008; Pauli,  Johnsson, Finizia & Andrell 2012). En viktig 

del av behandlingen av dessa patienter består av strålbehandling. Förutom påverkan 

av sin cancerdiagnos kan patienterna få både akuta och sena reaktioner av 

strålbehandling och det kan påverka deras tillvaro på många sätt ((Epstein, 

Robertsson & Phillips 2001). Biverkningar som sväljningssvårigheter, malnutrition, 

förändrat utseende, smärta, och depressiva symtom påverkar patienternas vardag men 

även överlevnaden i sjukdomen (Pauli et al. 2012). En vanlig biverkning men som 

inte finns så mycket forskning kring är trismus (svårigheter att gapa). I Sydöstra 

sjukvårdsregionen har en randomiserad interventionsstudie genomförts för att 

utvärdera nyttan av träning för att förebygga trismus hos patienter som strålbehandlas 

för huvudhalscancer. Ett annat syfte med studien var att undersöka patienternas 

livskvalitet. De data som samlats in kring patienternas skattning av livskvalitet har 

sammanställts och analyserats i denna studie.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Förekomst av cancer i huvudhalsregionen 
 

Enligt det Svenska cancerregistret diagnostiserades och rapporterades under 2011, 57 

726 nya maligna cancerfall, och av dessa var ca 1200-1300 fall av cancer i huvud-

halsregionen (Socialstyrelsen 2011). Cancer i huvudhalsregionen är ett 

samlingsnamn för olika typer av tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, 

näsa/bihålor, spottkörtlar men även lymfkörtlar i dessa områden (Regional 

vårdprogram 2011). Huvudhalscancer fördelas på nio olika diagnosgrupper och 70 

diagnoser. Diagnosgrupperna har stora skillnader i incidens, behandling och prognos 

(SweHNCR). Skivepitelcancer är den vanligaste histologiska typen av cancer i 

huvudhalsregionen (Bose, Brockton & Dort 2013; Regionalt vårdprogram 2011) och 

huvudhalscancer är vanligare bland män än bland kvinnor utom när det gäller cancer 

i spottkörtlarna och munhålan där det är jämt mellan könen (Regional vårdprogram 

2011; SweHNCR). Medelåldern för insjuknande i huvudhalscancer är ca 66 år för 

män och 68 för kvinnor men sjukdomen kan även förekomma bland yngre individer 

(Regionalt vårdprogram 2011). Cirka 60 % av patienterna överlever sin 

cancersjukdom (Regionalt Vårdprogram 2011; Swed HNCR). Riskfaktorer för 

sjukdomen är tobak, alkohol, HPV-virus och vissa kemiskaexponeringar (Bose et al. 

2013 & Regionalt Vårdprogram 2011).  
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2.2 Behandling av cancer i huvudhalsregionen  
 

Behandlingen av cancer i huvudhalsregionen beror på tumörens lokalisation, 

tumörstadium och patientens hälsotillstånd. Behandlingen kan bestå av cytostatika, 

kirurgi och strålbehandling i olika kombinationer (Pauli et al 2012; Petruson 2005 & 

So et al 2012,) men kirurgi är tillsammans med strålbehandling basen för behandling 

av dessa tumörer (Regionalt vårdprogram 2011). 

2.2.1 Kirurgisk behandling 

 

Kirurgi spelar en stor roll i behandlingen av huvudhalscancer. Valet av kirurgi beror 

på tumörlokalisationen, tumörstorlek, närheten till benstruktur och tumördjupet 

(Regionalt vårdprogram 2011). Ibland krävs det funktionsbesparande kirurgi ex om 

käken är involverad i området så försöker man att undvika att skada spottkörtlarna 

(Epstein 2012, Pfister et al. 2011; Regionalt Vårdprogram 2011). De kirurgiska 

teknikerna innefattar även Salvage-kirurgi vid avancerad sjukdom där annan 

behandling inte varit tillfredställande och som en åtgärd för att avlägsna kvarvarande 

tumörvävnad ex. laryngektomi efter genomförd strålbehandling mot cancer i 

struphuvud. Mikrokirurgisk rekonstruktion med ex. hudtransplantation används i de 

fall där funktionsbortfall förekommer eller vävnaden förstörs (Epstein et al. 2012; 

Pfister et al. 2011 & Regionalt vårdprogram 2011). 

2.2.2 Cytostatikabehandling  

 

Cytostatika används för behandling av huvudhalscancer både i kurativ och i palliativt 

syfte. Vid kurativ behandling är syftet att åstadkomma tumörkontroll och minska 

spridning av tumören (Regionalt vårdprogram 2011). Cytostatika som ges innan 

strålbehandling och/eller kirurgi kallas neoadjuvant och ges den efter behandling 

kallas den för adjuvant. Om cytostatika ges samtidigt som strålning benämns den 

som konkomitant. Konkomitant behandling anses vara den mest effektiva med en 

total överlevnadökning på ca 8 % på 5 år 

(Regionalt vårdprogram 2011). Konkomitant behandling ger ett gott resultat eftersom 

den ökar och förbättrar tumörkontrollen men den kan också ge mera akuta 

biverkningar såsom akut mukosit, smärta, muntorrhet samt trismus (Van der Molen, 

Van Rossum, Burkhead, Smeele, Hilgers 2009; Epstein et al. 2012).  

2.2.3 Strålbehandling  

 

Patienter med avancerade tumörer och tumörer som inte är operabla erbjuds 

strålbehandling och/eller cytostatikabehandling (Regionalt vårdprogram 2011). Vid 

kurativ strålbehandling av huvudhalscancer används relativt höga stråldoser dvs. 

mellan 46-70 Gy (Gray) beroende på om behandlingen är preoperativ eller 

postoperativ. Vid en preoperativ behandling ges mellan 46-50 Gy mot tumören och 

vid en postoperativ behandling ges ca 64-70 Gy. Strålbehandling ges i stråldosen 2 

Gy per dag, fem dagar i veckan under ca 7 veckor (Regionalt vårdprogram 2011). 

Den strålteknik som ofta används är konventionell strålbehandling (3D-CRT) men 

det finns nyare strålbehandlingstekniker bl.a. IMRT (Intensiv Modulerad 

Radioterapi) och VMAT (Volumetric Arc Therapy) som enligt studier är mera 

organbesparande dvs. skonar frisk vävnad och ger en bättre dosfördelning i tumören 
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vilket gör att patienter får färre biverkningar (Scott- Brown, Miah, Harrington & 

Nutting 2010; Epstein et al. 2012 ). 

2.2.4  Sidoeffekter av strålbehandling i huvudhalsregionen 
 

Sidoeffekter av strålbehandling indelas i akuta reaktioner som uppträder under eller 

omedelbart efter strålbehandling och som vanligtvis går tillbaka och sena effekter 

(kroniska reaktioner) som är reaktioner som uppträder månader eller år och som kan 

kvarstå (Regionalt vårdprogram 2011). Reaktioner från strålningen kan komma i 

slemhinnan, huden, spottkörtlarna och benvävnaden. I slemhinnan kan akut mukosit 

uppträda (Regionalt vårdprogram 2011). Det är en skada som direkt kan relateras till 

strålningsdos, typ av fraktioneringsschema och volym av det område som bestrålas 

(Vissink, Jansma, Spijkervet, Burlage, Coppes 2003). Mukositen beror på en 

inflammatorisk reaktion som uppkommer pga. cellbrist i slemhinnan med 

fibrinläckage (Regionalt vårdprogram 2011). Symtomen uppkommer ca 2-3 veckor 

efter behandlingsstart och ger smärta, sväljningssvårigheter, smaknedsättning och 

risk för svampinfektion (Regionalt vårdprogram 2011). Cirka 60 % av patienter med 

huvudhalscancer utvecklar mukosit efter strålbehandling och det är vanligare bland 

patienter som hyperfraktioneras dvs. får 2 strålbehandlingar per dag (Epstein et 

al.2012; Regional vårdprogram 2011). Symtom från huden innebär rodnad och 

ibland kan vätskande eksem förekomma, även ökad pigmentering och hudtorrhet. 

Vid strålning mot spottkörtlarna kan muntorrhet uppstå ca en månad efter avslutad 

behandling och detta symptom kan bli kroniskt (Regionalt vårdprogram 2011). 

Parotisk vävnad är mycket känslig och mer än 30 Gy mot spottkörtlarna kan orsaka 

permanent funktionsstörning (Epstein et al. 2012). Det finns även en risk vid 

bestrålning, även om den är liten, att drabbas av så kallad osteonekros i 

behandlingsområdet som en sen reaktion ca 6 månader efter strålningen (Regionalt 

vårdprogram 2011; Epstein et al. 2012). En annan sen biverkan är hypothyreos om 

sköldkörtel finns i behandlingsområdet (Regionalt vårdprogram 2011). I Regionala 

vårdprogrammet tas också upp att vid behandling med tillägg av cytostatika finns det 

risk att de akuta reaktionerna av strålbehandlingen förstärkts. Förutom dessa 

biverkningar får patienterna med huvudhalscancer oftast problem med smärta, 

fatigue och nutrition under strålbehandlingen. Nutritionen påverkas av smärta i 

munnen, svårigheter att svälja, segt slem och av trismus, en biverkning som inte är så 

välstuderad men som innebär en svårighet att gapa pga. en inflammatorisk process i 

muskler i käkområdet (Jereczek et al. 2007; Murphy & Gilbert 2009; Nourissat et al. 

2011; Simental & Carrau 2004; Weber, Dommerich & Kramp 2010). Svårigheten att 

gapa påverkar nutritionen negativt eftersom patienter har det svårt att tugga maten 

med viktnedgång som följd, även talet kan bli försämrad pga trismus (Bensadoun, 

Lockhart, Elting, Spiijkervet, Brennan 2010; Scott 2008). 

 

2.2.5 Trismus efter strålbehandling mot huvudhalsregionen 

 

Trismus är en svårighet att gapa och kan bero på en tonisk kramp eller en 

fibrotisering av tuggmuskulaturen som hindrar käkrörligheten och som leder till 

sammandragning av de muskler som används för att stänga munnen och för att tugga 

(Lee, Slevin, Musgrove, Swindell, Molassiotis 2012).  
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Trismus är ett understuderat område inom huvudhalscancer. Vid en 

litteraturgenomgång av Vann Der Molen et al. (2009) där 15 studier undersöktes i 

syfte att studera hur konkomitant terapi påverkar hälsosorelaterad livskvaliteten 

(HRQOL) och vissa orala funktioner, fann de att ingen av studierna hade 

uppmärksammat trismus. Författarna ansåg att trismus är ett viktigt problem att 

uppmärksamma pga. att det påverkar HRQOL och efterfrågar flera studier om 

trismusinterventioner. Andra forskare som också efterfrågar mera randomiserade 

interventioner och strategier för trismus är Bensadoum et al. (2010) som vid en 

genomgång av studier inom området fann väldigt lite om interventioner och 

strategier för att hantera trismus och därför efterlyser prospektiva långtidsstudier. 

 

De studier som har undersökt trismus har inte haft en enhetlig definition av när 

trismus kan diagnostiseras. Exempelvis gjorde Dijkstra, Kalk och Roodenburg 

(2004) en systematisk genomgång av 203 studier i syfte att kartlägga kriterier, 

riskfaktorer och behandling av trismus. De fann att studierna hade mycket olika sätt 

att definiera trismus, vissa studier definierade trismus som en gapförmåga < 40 mm 

medan andra definierade trismus som en gapförmåga < 20 mm. Denna otydliga 

definition är enligt Dijkstra et al. orsaken till att prevalensen av trismus i litteraturen 

varierar mellan 3-38 %.  Dijkstra ledde en egen studie (2006) som syftade till att 

undersöka hur gapförmågan påverkade HRQOL hos patienter med huvudhalscancer 

som behandlandes antingen med kirurgi eller kirurgi plus strålbehandling. Slutsatsen 

blev att en patient bedöms ha trismus när dennes maximala förmåga att gapa 

(MIO=Maximal Interincisal Opening) är <35mm (Dijkstra 2006). Detta mått anses 

nu vara The Gold Standard dvs. en referensstandard för att definiera och mäta 

gapförmåga (Pauli et al. 2012). 

 

Riskfaktorer för att utveckla trismus vid strålbehandling är när höga stråldoser (>60 

Gy) används vid bestrålning av TMJ-regionen (Temporo-Mandibular Joint) eller mot 

musklerna masseter och/eller/pterygoid i käken (Bensadoun et al. 2010, Dijkstra et 

al. 2004; Johson, Brocks, Fagerberg-Mohlin, Finizia 2010; Pauli et al. 2012). Enligt 

Dijkstras litteraturgenomgång av studier minskar strålbehandling gapförmågan med 

18 %. Även Bensadoun et al. (2010) som i en litteraturöversikt gick igenom 22 

artiklar från 1990-2008 fann att strålbehandling och strålbehandling konkomitant 

med cytostatika ökade incidensen av trismus. I samma studie fann forskarna också att 

förekomsten av trismus är korrelerad till typ av strålbehandlingsteknik. Vanlig 

konventionell strålbehandling gav en prevalens av trismus på 25 % medan IMRT-

tekniken som är en mer dosutjämnande och besparande strålteknik, enbart gav en 

prevalens på 5 %. Andra studier visar en incidens av trismus på cirka 40-45% efter 

strålbehandling (Kent et al.2008; Pauli et al. 2012). 

 

Flera studier visar att patienter med trismus har en försämrad HRQOL. Pauli et al 

(2012) fann att patienter med trismus hade mera problem i form av fysiska 

funktioner, smärta och förlorad matlust ett år efter behandlingen jämfört med de 

patienter som inte utvecklat trismus. Även Kent (2008) bekräftar i sin studie att 

patienter med trismus rapporterade mera smärta, hade svårigheter att tugga och 

svårigheter att sköta munhygienen vilket gjorde att deras HRQOL blev sämre. Båda 

dessa studier mätte HRQL med instrumenten EORTC QLQ-C30 (The European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire) 

(Aaronsson et al. 1993; Bjorndahl et al. 1999).  
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2.2.6.  Behandling av trismus 

 

Enligt litteraturstudier är tidiga interventioner viktiga för att förebygga trismus 

eftersom när det väl har uppstått är det mycket svårare att behandla den fibros som 

uppstår i området (Bensadoun et al. 2010; Epstein et al. 2012; Kamstra, Roodenburg, 

Beurkens, Reintsema & Djikstra 2013). Interventionerna, bestående av gapövningar 

ska påbörjas så snart som möjligt under eller strax efter onkologisk behandling 

(Epstein et al. 2012; Vissink et al. 2003). 

 

Cousin, Aulay, Lang, Gillivray och Wells (2013) fann i en litteraturgenomgång 

enbart 8 studier som handlade om evidensbaserad behandling av trismus. Enligt 

Cousin et al. finns det både aktiva och passiva övningar för att öka käkrörligheten 

och förebygga trismus. Vid aktiva övningar tränar patienten själv att stretcha 

muskulaturen i käken. Dessa övningar ökar förmågan att gapa men har nackdelen att 

så fort patienten slutar att göra sina övningar försämras förmågan igen (Cousin et al. 

2013). Vid passiva övningar används en apparat som hjälper patienten att träna 

muskulaturen. Patienten kan utföra dessa övningar själva. Det finns evidens för att 

dessa passiva mekaniska övningar gör nytta, men de flesta studierna har inte varit 

randomiserade vilket enligt Cousin et al. (2013) ger en sämre kvalité. En av de 

mekaniska anordningar som tagits fram för att stretcha käkmusklerna är Therabite® 

Jaw Motion Rehabilitation System™. Denna metod ger enligt studier en viss ökning 

av förmågan att gapa hos patienter med trismus (Cousins et al 2013; Kamstra et 

al.2013).  

2.3.  Hälsorelaterad  livskvalitet 
 

Enligt Fayers och Machin (2007) innebär begreppet livskvalitet olika för olika 

personer och har olika betydelse beroende på det område som studeras. WHO:s 

definition är bred och beskriver ett begrepp som omfattar en människas uppfattning 

av sitt fysiska och psykologiska tillstånd i interaktion med omgivningen “Quality of 

life is defined as individual’s perceptions of their position in life in the context of the 

culture and value system where they live, and in relation to their goals, expectations, 

standards and concerns”(WHO 1998). Inom sjukvården är man ofta intresserad av 

hur sjukdomar eller behandlingar påverkar livskvaliteten och där har begreppet 

hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) börjat användas (Fayers & Machin 2007). 

Begreppet är något obestämt eftersom olika aspekter av livskvalitet varierar mellan 

olika studier och område, men det finns en generell uppfattning bland forskare att 

begreppet HRQOL är multidimensionellt och inkluderar generellt hälsostatus, 

kroppsliga, kognitiva och emotionella funktioner, sexualitet, socialt samspel och 

existentiella aspekter (Fayers & Machin 2007). 

 

Det är viktigt enligt Fayers och Machin (2007) att mäta HRQOL i kontrollerade 

kliniska studier för att jämföra olika terapimetoder/behandlingar samt hur 

behandlingarnas ev. sidoeffekter kan påverka HRQOL och fånga olika problem i ett 

tidigt skede. Exempelvis inom cancervården kan man fånga om patienten har 

nutritionsproblem eller smärta genom att utvärdera HRQOL och därmed sätta in 

tidigt stöd vid behov (Nordgren 2005).  

 

Verdonck de Leew, Nieuwenhuisen och Leemans (2012) undersökte värdet av 

livskvalitetsmätningar inom cancervården och gick igenom flera studier i syfte att 
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studera sambandet mellan HRQOL och överlevnad och de prognostiska faktorerna 

som påverkar HRQOL. Hon ansåg att HRQOL ska inkluderas i alla kliniska studier 

både för att få fram evidens för en viss behandling men även för att tidigt sätta in 

stödjande åtgärder som minimerar de negativa effekterna/biverkningar av den valda 

behandlingen.  

2.3.1 Mätning av hälsorelaterad livskvalitet 

 

Det finns olika sätt att mäta HRQOL. Instrument för att mäta HRQOL har funnits 

sedan 70-talet som ett sätt att utvärdera hälsan. Enligt Fayers och Machin (2007) 

finns det både generella och sjukdomsspecifika instrument. De generella 

instrumenten avser att täcka ett brett område av olika tillstånd och används ofta hos 

friska individer. Dessa instrument fokuserar på fysisk försämring, oförmåga eller 

fysisk handikapp eller hälsostatus.  Exempel på dessa instrument är SF-36, 

Nottinhamn Health Profile (NHP) EuroQoL (EQ-5D). Till skillnad från generella 

instrument mäter de sjukdomsspecifika instrumenten HRQOL hos patienter med en 

viss diagnos och skattningarna kan jämföras med grupper av individer med samma 

sjukdom och med en generell population. Exempel på dessa instrument är Rotterdam 

Symtom Checklist (RSCL) som används för cancersjukvården eller Hospital Anxiety 

and Depression Scale (HADS) som används inom många kliniska studier för att 

skatta emotionell hälsa (Fayers och Machin 2007). Några vanliga sjukdomspecifika 

instrument för att mäta HRQOL hos patienter med huvudhalscancer är The 

University of Washington Quality of life Scale, the EORTC Quality of Life 

Questionnaire for Head and Neck Cancer (EORTC H&N 35) och The functional 

Assessment of Cancer Therapy Head and Neck modules (FACT- HN) (Pfister et al. 

2011). 

2.3.2  Hälsorelaterad livskvalitet och huvudhalscancer 

 

Att få cancer i huvudhalsområdet påverkar patientens HRQOL. Enligt tidigare 

studier och litteraturöversikter försämras ofta patientens tillstånd direkt efter 

strålbehandlingen eller mellan 1-6 månader efter behandlingen för att sedan återgå 

till den normala (baslinje) cirka ett år efter strålbehandling (Chandu och Smith 2006, 

Hammerlind, Silander, Hörnestam och Sullivan 2001, Pauli et al.2012; So et. al 

2012, Van der Molen et al. 2009). De flesta symtomen går tillbaka till baslinjen men 

studierna visar dock att vissa symtom såsom trötthet, muntorrhet (xerostomia), segt 

och kletig slem, försämrad fysisk förmåga, försämrad förmåga att gapa samt minskad 

känsel kan kvarstå 1-3 år efter behandlingen (Chandu och Smith 2006 ,Hammerlind 

et al.2001, So et al 2012, Van der Molen et al.2009).   

Enligt Verdonck de Leew (2012) ses HRQOL som en oberoende prediktiv faktor för 

överlevnad. Syftet med deras undersökning var att studera sambandet mellan 

HRQOL och överlevnad samt de prognostiska faktorer associerade med den. Dessa 

faktorer var oral smärta, nutrition, sväljning, sömn, depression och 

copingmekanismer. De starkaste prediktorerna för oral smärta var hög ålder, 

ätsvårigheter, talsvårigheter, och depression. Faktorer som var associerade med 

nutrition och viktnedgång (under strålbehandling) var högre stråldos, tidigare 

bestrålning och dysfagi (smärta vid sväljning). Faktorer som var associerade med 

mukosit var låg energidiet under strålning och dåliga värden vid skattning av 

magtarmsfunktionen (matsmältning och förstoppning). När det gäller dysfagi så var 

prediktorerna högre strålningsdoser, ung ålder, och problem med att svälja före 
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behandling. Enligt Verdonck De Leew et al. (2012) är det viktigt att förstå vilka 

riskfaktorer som påverkar och vilka de skyddande resurser är som förutsäger grad av 

HRQOL, för att kunna ge patienterna stöd i ett tidigt stadium.  

Det saknas svenska prospektiva studier som utvärderar HRQOL hos patienter med 

huvudhalscancer som genomgått strålbehandling och som har ett fokus för att 

förebygga trismus (Bensadoun et al.2010, Pauli et al.2012).  Randomiserade studier 

efterfrågas likaså studier som utvärderar interventioner som förbättrar HRQOL hos 

patienter med huvudhalscancer (Bensadoun et al.2010, Cousin et al.2013, So et al. 

2012.) Med tanke på hur patienter med huvudhalscancer påverkas av sjukdom och 

hur det påverkar deras HRQOL är det angeläget och värdefullt att studera HRQOL. 

Vid två sjukhus i sydöstra Sverige genomfördes under 2009-2013 en randomiserad 

interventionsstudie för att primärt undersöka effekten av gapträning i syfte att 

förebygga trismus under strålbehandling hos patienter med huvudhalscancer 

(Loorents et al. 2014). Ett sekundärt syfte var att studera patienternas livskvalitet. 

Studien visade inte någon skillnad i förmåga att gapa hos patienter som gaptränade 

jämfört med de som fick vård utan träning. I denna uppsats analyseras nu studiens 

data gällande livskvalitet.  

 

3. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten hos 

patienter som genomgått strålbehandling för huvudhalscancer och deltagit i en 

interventionsgrupp som erhållit gapträning för att minska risken för trismus och en 

kontrollgrupp som erhållit standardbehandling.  

3.1.  Frågeställningar 
 

Finns det skillnader i skattning av HRQOL mellan patienter som randomiserats till 

att ingå i en interventionsgrupp som tränat gapförmåga jämfört med en kontrollgrupp 

som fått sedvanlig vård?  

 

Hur är utvecklingen av patienternas hälsorelaterade livskvalitet (HRQOL) över tid 

inom respektive grupp från start av strålbehandling till behandlingsslut samt 3 -och 6 

månader efter avslutad strålbehandling? 

 

4.  Metod 

4.1 Studiedesign 
 

Studien är en prospektiv, longitudinell, beskrivande studie för att studera HRQOL 

hos patienter med huvudhalscancer som ingått i en randomiserad studie med syfte att 

studera effekten av ett träningsprogram för att förebygga trismus.  

4.2 Urval 
 

Undersökningsgruppen är de 66 patienter över 18 år från två olika landsting som 

mellan åren 2009 och 2013 deltagit i den randomiserade studien (Se tabell 1).  
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Inklusionskriterierna var att patienterna hade en planerad strålbehandling på minst 15 

Gy mot käkmusklerna eller TMJ-området (Temporomandibular Joint), en förmåga 

att gapa motsvarande MIO på >35 mm, ha tänder 11 och 14 intakta, en vilja och 

förmåga att fullfölja hela studien och förmåga att förstå och uttrycka sig på svenska. 

Exklusionskriterierna för studien var patienter som genomgått tidigare operation 

inom strålområdet som påverkat förmågan att gapa eller patienter som redan hade 

utvecklat trismus före strålbehandling. 

Patienterna var för ursprungsstudien randomiserade till en av dessa två grupper: 

1. Intervention: Träning med TheraBite® Jaw Motion Rehabilitation System™ 

som tränar passiv rörelse i kombination med stretching som är en aktiv 

träning som patienterna själva utför.  

2. Kontrollgrupp: Standardbehandling (sedvanligt omhändertagande, enbart 

mätning av gapförmåga). Om patienten under eller efter avslutad 

strålbehandlingen utvecklat trismus erbjöds patienten samma typ av 

intervention som i grupp 1. 

4.3 Deltagande patienter 
 

Patienterna som deltog i studien var 27 män (79 %) och 6 kvinnor (21 %) i 

interventionsgruppen och 26 män (82 %) och 7 kvinnor (18 %) i kontrollgruppen. 

Medelåldern var 59 år i interventionsgruppen och 60 år i kontrollgruppen. 

Patienterna i studien hade olika typer av huvudhalscancer, den mest förekommande 

diagnosen var tonsillcancer i båda grupperna. Patientgrupperna var homogena när det 

gäller strålbehandlingstyp så kallad 3D-CRT (konventionell strålbehandling) och 

IMRT. Några patienter fick även konkomitant cytostatika parallellt med 

strålbehandling (Tabell 1). 
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Tabell.1 Bakgrundsdata för deltagarna i studien. 

Variabler Intervention 

(n=33) 

Kontroll 

(n=33) 

Kön 

Man 

Kvinna  

 

27 

6 

 

26 

7 

 

Ålder, medelvärde (SD) range 

 

59,3 (10,7) 38-84 

 

60,2 (11,1)19-77 

Diagnos/tumörlokalisation 

– Tungbas 

– Tunga 

– Näskavitet 

– Munbotten 

– Spottkörtel 

– Tonsill 

–Oropharynx/hypopharynx 

– Larynx                                        

– Lymfkörtlar, sekundär 

tumör 

 

5 

4 

3 

2 

8 

10 

1 

0 

0 

 

5 

3 

1 

3 

4 

12 

1 

1 

3 

Behandling 

– 3D-CRT (Extern -

strålbehandling) 

– IMRT 

 

– Konkomitant terapi (strål+ 

cytostatika) 

– Icke cytostatika 

 

16 

 

17 

 

17 

 

16 

 

19 

 

14 

 

18 

 

15 
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4.4  Patientflöde under livskvalitetstudien 
 

Av de 154 patienter som fanns tillgängliga under inklusionsperioden var det 66 

patienter som randomiserades till att delta i studien (se figur 1). Vid 6 månaders 

uppföljning kvarstod 25 patienter i interventionsgruppen och 26 patienter i 

kontrollgruppen. Bortfallet berodde på patienternas försämrade allmäntillstånd, 

dödsfall och logistik (se figur 1). 

 

Figur 1. Patientflöde under studiens gång fram till 6-månadersuppföljningen. 

Patienterna som deltog i studien och som svarade på livskvalitetsintrument. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Patienter som fanns tillgängliga 

under perioden 

 (n=154) 

Kontroll Baslinje  
(n=33) 

 

 

– Patienter som inte 

inkluderades i studien 

.    
– Ej uppfyller studiens 

inklusionskriterierna (n=74) 

– Ville ej delta (n=10) 
 – Logistik (n=3) 

 - Andra orsaker (n=1) 

 

Randomiserade 

(n=66) 

Interventionsgrupp 

(n=33) 

 

Intervention baslinje 

(n=32) 

Kontrollgrupp  
(n=33) 

 

 

Lämnar studien 
mellan baslinje och 

strålbehandlingslut 
Interventionsgrupp = 4 (1 

dödsfall) 

Kontrollgrupp =3  
 

Strålbehandlingslut 

n=28 

  

Strålbehandlingslut 

n=30 

3 månader 

(n=26) 

3 månader 

(n=29) 

Lämnar studien: mellan 3 

månader och månad 6: 
Interventionsgruppen=1 

Kontrollgrupp: =3(1 dödsfall) 
6 månader 

(n=25) 

6 månader 

(n=26) 

Bortfall före baslinje 

Interventionsgrupp 

N=1 

Lämnar studien: mellan 
strålbehandlingsslut och 3 

månader 
Intervention=2 

Kontrollgrupp: =1 (1 dödsfall) 
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4.5  Datainsamling 
 

Patienterna i studien fick besvara ett välkänt, validitets- och reliabilitetstestat 

instrument som mäter HRQOL hos patienter med cancer (Aaronsson et al 1993), 

EORTC QLQ-C30 (version 3). Dessutom användes en kompletterande 

diagnosspecifik modul, H&N35 som är framtagen för att dokumentera specifika 

symtom och problem för patienter som har tumör i huvud-halsområdet. Dessa båda 

instrument används alltid tillsammans för att komplettera varandra (Bjorndahl et al 

1999). Formulären besvarades före strålbehandling (baseline), vid behandlingsslut 

samt vid 3 och 6 månader efter behandlingen. Patienten fick under strålbehandling 

formulären av studieansvarig sjuksköterska och efter avslutad behandling skickades 

formuläret hem och sändes tillbaka i ett förfrankerat kuvert. En påminnelse med brev 

gjordes vid behov.  

Medicinska och demografiska uppgifter om ålder och kön och medicinering, 

cancerdiagnos, diagnosdatum, sjukdomsstadium, aktuell behandling mot 

cancersjukdomen, längd och vikt inhämtades från patientens journal.  

 

EORTC QLQ-C30 består av 30 frågor fördelade på tre stora områden: fem 

funktionsskalor, tre symtomsskalor, och en skala för att mäta generellt hälsostatus. 

De fem funktionsskalorna består av fysisk, roll, emotionell, kognitiv och social 

funktion. De tre symtomskalorna består av fatigue, illamående/kräkning och smärta. 

Det finns även ”singelfrågor” som består av symtomen andfåddhet, sömnproblem, 

aptitlöshet, förstoppning, diarré och finansiella svårigheter. Det finns även frågor 

som rör global hälsostatus och som refererar till patientens totala hälsa och 

livskvalitet under veckan som gått (bilaga 1). EORTC QLQ-C30 är utvecklat under 

1980-talet av the European Organization for Research and Treatment of Cancer. 

Dess reliabilitet och validitet är testat bl.a. av Aaronson och medarbetare (1993) på 

305 patienter med lungcancer från 13 olika länder. Höga värden på symtomskalan 

indikerar sämre HRQOL och höga värden på global- och funktionsskalorna indikerar 

bättre HRQOL.  

 

Instrumentet H&N35 består av 35 frågor fördelade på 7 områden som är specifika för 

patienter med huvudhalscancer såsom smärta, sväljning, tal, sinne, socialt ätande, 

social kontakt, sexualitet och hur patienter upplever dessa områden/symtom den 

senaste veckan (bilaga 2). Varje område består av flera frågor och några har 

singelfrågor. Höga värden på symtomskalan indikerar mycket symtom/problem. 

Detta instruments tillförlitlighet och giltighet är testat bl.a. av Bjordal och 

medarbetare (2000) på 500 patienter med cancer i huvudhalsregionen från tre olika 

länder. 

Både QLQ C30 och H&N35 innehåller frågor som ska besvaras med en numerisk 

fyrgradig kategoriskala. Svarsalternativen är 1=inte alls; 2=lite, 3=en hel del; och 

4=mycket. Skattning av global hälsostatus görs med en numerisk 7-gradig 

kategoriskala där 1=mycket dåligt och 7= utmärkt. För H&N35 finns det även 

symtomfrågor som besvaras med ja/nej. Vid analys av enkäten omvandlas alla poäng 

i den numeriska skalan till en 0-100-poängskala enligt EORTC scoring manual 

(Fayers et al 2001). Bortfallet i varje fråga räknas automatisk bort genom att beräkna 

medelvärdet för varje skala. 

Frågorna i instrumenten handlar om skattning av olika fysiska funktioner och olika 

symtom kopplade till huvudhalscancer, exempelvis: Fysisk funktion innefattar 

patientens aktivitetsnivå, hur mycket patienten orkar ex. bära tung, ta promenader, ha 
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hjälp med att äta, klä sig eller gå på toalett. Rollfunktion innefattar om patienten har 

känt sig begränsad i sina möjligheter att utföra förvärvsarbete, dagliga aktiviteter och 

fritidssysselsättningar. Emotionell förmåga innefattar om patientens har oroat sig 

eller känt sig nedstämd. Kognitiv förmåga innefattar minnesförmågan. Social 

funktion innefattar hur patientens fysiska eller medicinska tillstånd påverkat 

familjelivet och de sociala aktiviteterna medan Social kontakt innebär att ha kontakt 

med familj och vänner eller att gå ut bland andra människor. Symtomskalorna 

innefattar symtomen Fatigue som innebär om patienten behövt vila, känt sig trött 

eller/och svag. Smärta innefattar om patienten haft smärtor i munnen, i käken, sveda 

i munnen eller smärtor i svalget och innefattar även om patientens dagliga aktiviteter 

har påverkats av smärtan. Andfåddhet innebär om patienten har blivit andfådd. 

Sömnlöshet innefattar om patienten har svårt att sova. Finansiella svårigheter 

handlar i fall patientens fysiska eller medicinska tillstånd har gjort att de fått 

ekonomiska svårigheter.  

Talsvårigheter innebär om patienten har varit hes, haft problem med att tala med 

andra människor eller i telefon. Social ätande innebär att patienten haft det svårt att 

äta inför familjen eller andra människor och att även njuta av måltiderna. Sexualitet 

tar upp frågor som rör lust och sexuell intresse. Gapförmåga innebär om patienten 

har problem med att gapa. Global hälsa Innefattar hur patienten upplever/uppfattar 

sin totala hälsa och livskvalitet den senaste veckan. Smärtstillande medicinering 

handlar om patientens behov av att använda smärtstillande läkemedel. Dessutom så 

finns det frågor rörande illamående, aptitlöshet, förstoppning, diarré, tänder, 

muntorrhet, segt slem, hosta, användning av sond, användning av näringstillskott, 

viktnedgång, lukt och smaksinnen. 

 

4.6  Databearbetning och analys  
 

Bearbetning och analys har skett med hjälp av IBM SPSS-(Version 21) 

statistikprogram där både deskriptiv statistik i form av medelvärde och 

standardavvikelse (SD) samt analytisk statistik har använts för att besvara 

frågeställningarna. Materialet redovisas med medelvärde, standardavvikelse (SD) för 

normaltfördelade funktionsskalor samt med median och interquartil range (IQR) för 

icke normalfördelade symtomskalor. 

För att studera om skillnader föreligger mellan interventions- och kontrollgruppen 

har T-test använts för normalfördelade variabler (t.ex. funktionskalor) och Mann 

Whitney-test har använts för icke normalfördelade variabler såsom symtomskalor. 

För att studera förändringar över tid (från baslinje till strålbehandlingslut och 3 

månaders respektive 6 månadersuppföljning) inom respektive grupp har parat T-test 

använts vid normaltfördelade funktionskalor. Wilcoxon teckenrangtest har använts 

för förändringar över tid för symtomskalor. Alla statistiska tester har varit tvåsidiga 

(dubbelsidiga) med en signifikansnivå p <0,05 för att anses statistisk signifikanta. 
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5. Etiska överväganden 
 

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Östergötland (Etiksprövningsnämden 

M107-09) och informerat samtycke från patienterna är inhämtat (både muntligt och 

skriftligt). Patienter som har huvudhalscancer är i en utsatt situation och påverkas 

ofta kraftfullt av sin behandling. Då kanske det kan kännas tufft för dem att fylla i en 

enkät och ta ställning till 65 frågor som båda formulären innehöll sammanlagt och 

dessutom göra detta vid 4 olika tillfällen. Dock har syftet varit att göra gott och inte 

skada. Alla patienter som deltog i studien fick den vården och omvårdnad som 

förväntas vid behandling av huvudhalscancer. Patienterna kunde avbryta sitt 

deltagande i studien närsomhelst. Integriteten och konfidencialiteten har bevaras i 

studien genom att inte kunna identifiera vilka individer som deltagit i studien. 

Författaren har inte haft tillgång till identitetsnycklar, d.v.s. har inte matat in 

uppgifterna om patienterna i databasen eller kunna identifiera dessa eftersom 

materialet som bearbetats har varit avidentifierat. Författaren har inte haft tillgång till 

databasen utan fått materialet i Excelfiler. 

 

6.  Resultat  

6.1  Jämförelse mellan interventions- och kontrollgrupp  
 

Vid jämförelse mellan interventions- och kontrollgrupp har enbart en skillnad 

identifierats och det var med det diagnos- och symtomspecifika instrumentet för 

huvudhalscancer, QLQ- H&N35. Patienterna i kontrollgruppen angav ett större intag 

av näringstillskott vid baslinjen (62 % jämfört med 33 % i interventionsgruppen, 

p=0,011) (tabell 2). Inga andra statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna 

har funnits avseende EORTC QLQ C30s funktionsskalor, symtomskalor, skattning 

av global hälsa eller variablerna mätta med instrumentet H&N35. 

   
 

Tabell 2. Jämförelse mellan interventions- och kontrollgrupp gällande intag av 

näringstillskott Antal och procent av patienter som svarat på frågan vid skattning 

med instrument QLQ-H&N35. 

Har du tagit något näringstillskott förutom vitaminer?   
           
                Baslinje                        Sb-slut                            3 månader                   6 månader 
 Interv Kontrol

l 
Interv Kontroll Interv Kontroll Interv Kontroll 

Ja 11    
(33 %)  

18  
(62 %) 

24 (73 %) 18 (62 %) 11 (33 %) 11       
(38 %) 

8 (24, %) 5 (17 %) 

Nej 22    
(67 %) 

 9     
(31 %) 

5 (15 %) 5 (17 %) 15 (46 %) 13       
(45 %) 

15        
(46 %) 

15        
(52 %) 

Sb-slut: strålbehandlingsslut 

Interv: Interventionsgrupp 
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6.2  Utvecklingen av patienternas hälsorelaterade livskvalitet över tid 
 

För båda patientgrupperna sker en signifikant försämring över tid mätt från baslinje. Fysisk 

funktion och rollfunktion blir försämrade vid strålbehandlingslut inom båda grupper för att 

sedan börja stabilisera sig vid 3-månadersuppföljningen och gå helt tillbaka till baslinjen vid 

6-månadersuppföljningen, med undantag för interventionsgruppen där fysisk förmåga 

rapporteras lägre vid 6-månadersuppföljningen än baslinjen. Social funktion blir försämrad 

enbart för kontrollgruppen (Tabell 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Tabell.3 Förändring över tid för interventionsgruppen vid skattning av funktionsförmåga och Global hälsa 

vid baslinje, strålbehandlingens slut (Sb-slut) och vid 3- och 6 månaders uppföljning.  Högre värde indikerar  bättre  

funktion.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* T-test parat: p-värde <0,05;SD: standardavvikelse; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut 

Förändring över tid Interventionsgrupp 

 Baslinje 

 

N=32 

Sb-slut 

 

N=28 

Skillnad från 

baslinje 

3-månaders 

uppföljning 

N=26 

Skillnad från 

baslinje 

6 månaders 

uppföljning 

N=25 

Skillnad från 

baslinje 

EORTC-

QLQ C30 

(ver.3) 

Medelvärde 

(SD) 

 

Medelvärde 

(SD) 

p-värde* Medelvärde 

(SD) 

p-värde* Medelvärde 

(SD) 

p-värde* 

Global Hälsa  60(24) 

 

51(25) 0,022 64(20) NS  63(29) NS 

Funktions- 

status 

 

 

 

      

Fysisk 

funktion  

 

89(13) 

 

78(19) 0,001 84(13) 0,005 82(17) 0,003 

Rollfunktion  74(30) 

 

46(34) 0,001 69(31) 0,001 77(27) NS 

Emotionell 

funktion  

 

71(25) 

 

77(21) 0,046 78(19) 0,044 78(24) 0,025 

Kognitiv 

funktion 

 

86(20) 

 

79(15) NS 84(17) NS 83(16) NS 

Social 

funktion 

76(24) 

 

64(23) NS 78(18) NS 80(22) NS 
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Tabell 4. Förändring över tid för kontrollgruppen vid skattning av funktionsförmåga vid baslinje, strålbehandlingens 

slut och vid 3- och 6 månadersuppföljningen. Högre värde indikerar bättre funktion.   

  

Baslinje 

 

 

N=33 

 

Sb-slut 

 

 

N=30 

 

Skillnad från 

baslinje 

 

3- månaders 

uppföljning 
 

N=29 

 

Skillnad från 

baslinje 

 

6- månaders 

uppföljning 
 

N=26 

 

Skillnad från 

baslinje 

EORTC-

QLQ C30 

(ver.3) 

Medelvärde 

(SD) 

 

Medelvärde 

(SD) 

p-värde* Medelvärde 

(SD) 

p-värde* Medelvärde 

(SD) 

p-värde* 

Global Hälsa  57(25) 

 

45(21) 0,001 61(25) NS 71(18) 0,009 

Funktions- 

status 

 

 

      

Fysisk 

funktion  

84(23) 77(19) 0,004 77(19) 0,024 85(16) NS 

Rollfunktion  64(36) 

 

38(38) 0,001 54(33) 0,001 72(33) NS 

Emotionell 

funktion  

 

69(25) 78(25) NS 72(25) NS 80(16) NS 

Kognitiv 

funktion 

 

80(23) 78(27) NS 80(24) NS 88(17) NS 

Social 

funktion 

 

75,(33) 56 (33) 0,001 71(26) NS 85(21) NS 

SD: standardavvikelse; * T-test parat: p-värde <0,05; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut
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En av funktionerna som skattades högt av patienterna i interventionsgruppen är den 

emotionella förmågan vid slutet av strålbehandlingen jämfört med baslinjen 

(p=0,046) samt vid 3 månader (p=0,044) och 6 månadersuppföljningen (p= 0,025) 

(Tabell 3+Figur 2). Däremot uppvisar kontrollgruppen inga signifikanta förändringar 

över tid avseende emotionell förmåga.  

 

 

 

Figur.2 Skattning av emotionell förmåga 

Förändring över tid för interventionsgruppen. Skala 0-100. Högre poäng indikerar 

bättre förmåga. Jämförelse av medelvärdet. 

 

 

Patienterna i både interventions- och kontrollgrupp rapporterar lägre global hälsa vid 

slutet av strålbehandlingen jämfört med baslinjen (Tabell 3-4).  Global hälsa 

stabiliserar sig vid 3 månadersuppföljningen och når samma värden som baslinjen. 

För kontrollgruppen fortsätter global hälsa att bli förbättrad till 6-

månadersuppföljningen (figur 3). Det var ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. 
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.  

Figur.3. Global hälsa över tid. Patienternas skattning med instrumentet  

EORTC-QLQ C30. Skala 0-100. Högre skattning/poäng indikerar bättre 

livskvalitet/hälsa. 

 

Patienternas skattning av symtomen fatigue, smärta och förstoppning visar att 

symtomen blir sämre vid strålbehandlingens slut för att redan vid 3- 

månadersuppföljning gå tillbaka till baslinjen. Förändringar är signifikanta över tid 

för både interventions- och kontrollgruppen (Tabell 5-6).  

Symtomet illamående förändras över tid enbart för interventionsgruppen. De 

rapporterar mera illamående vid slutet av strålbehandlingen jämför med baslinjen. 

Även diarré rapporteras vara högre vid 3- månadersuppföljning för 

interventionsgruppen. Kontrollgruppen visar inga förändringar gällande symtomen 

illamående eller diarré men upplever mera  andfåddhet vid slutet av strålbehandling 

(Tabell 5-6). 

 

Inom båda patientgrupper rapporteras större aptitlöshet vid strålbehandlingens slut 

och den ökar ytterligare vid 3- månadersuppföljningen (tabell 5-6) men går sedan 

tillbaka till baslinjevärden vid 6-månadersuppföljningen för interventionsgruppen 

medan det finns en tendens att den fortsätter vid 6-månader för kontrollgruppen 

(p=0,052)(Tabell 6). 
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Tabell 5. Förändring över tid för interventionsgruppen vid skattning av symtomstatus vid baslinje, strålbehandlingens slut och 

 vid 3- och 6 månaders uppföljning.  Högre värde indikerar mera symtom/problem.   

Förändring över tid interventionsgrupp 

 Baslinje 

 

N=32 

Sb-slut 

 

N=28 

Skillnad från 

baslinje 

3 månaders 

uppföljning 

N=26 

Skillnad 

från 

baslinje 

6 månaders 

uppföljning 

N=25 

Skillnad 

från 

baslinje 

EORTC-QLQ C30 

(ver.3) 

Median (IQR) Median 

(IQR) 

p-värde* Median 

 (IQR) 

 

p-värde* 

 

Median 

 (IQR) 

p-värde* 

Symtomstatus        

Fatigue 33(33) 44(33) 0,004 33(36) NS 33(56) NS 

 

Illamående och 

kräkning 

0(0) 17(17) 0,001 0(0) NS 0(0) NS 

Smärta 17(67) 

 

50(42) 0,047 17(50) NS 17(50) NS 

Andfåddhet 0(33) 

 

33(33) NS 33(33) NS 0(33) NS 

Sömnlöshet 33(67) 

 

33(50) NS 0(42) NS 33(33) NS 

Aptitlöshet 0(33) 

 

67(100) 0,001 33(42) 0,049 0(33) NS 

Förstoppning     0(17) 33(50) 0,030 0(0) NS 0(33) NS 

Diarré 0(0) 

 

0(17) NS 0(33) 0,034 0(0) NS 

Finansiella svårigheter 33(33) 0(33) NS 0(17) NS 0(0) NS 

IQR: Interquartil range. * Wilcoxon; p-värde <0,05; NS: non signifikant 
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Tabell 6. Förändring över tid för kontrollgruppen vid skattning av symtomstatus vid baslinje,  

strålbehandlingsslut och vid 3- och 6 månaders uppföljning. Högre värde indikerar mera symtom/problem. 
.                                                                                    Förändring över tid kontrollgrupp                                                                                

 Baslinje 

 

N=33 

Sb-slut 
 

N=30 

Skillnad från 
baslinje 

3-månaders 

uppföljning 

N=29 

Skillnad från 
baslinje 

6-månaders 

uppföljning 

N=26 

Skillnad från 
baslinje 

EORTC-QLQ 

C30 (ver.3) 

Median 

(IQR) 

Median 

(IQR) 

p-värde* Median  

(IQR) 

p-värde* Median  

(IQR) 

p-värde* 

Symtomstatus        

Fatigue 22 (33) 56 (33) 0,001 33 (44) 0,001 33 (31) NS 

Illamående och 

kräkning  

  0 (17) 0 (17) NS 0 (17) NS    0 (0) NS 

Smärta 17 (50) 50 (50) 0,007 33 (50) NS 17 (50) NS 

Andfåddhet   0 (33) 33 (33) 0,038 33 (33) NS 33 (33) NS 

Sömnlöshet 33 (67) 33 (67) NS 33 (67) NS 17 (67) NS 

Aptitlöshet 0 (33) 67 (33) 0,001 33 (67) 0,012 33 (33) NS 

Förstoppning 0 (0) 0 (67) 0,013   0 (0) NS   0 (25) NS 

Diarré 0 (0) 0 (33) NS   0 (25) NS   0 (0) NS 

Finansiella 

svårigheter 

0 (33) 33(33) NS   0 (33) NS   0 (33) NS 

* Wilcoxon; p-värde <0,05; IQR: Interquartil range; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut 
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Även skattningarna med det diagnosspecifika instrumentet QLQ- H&N35 visar att 

symtomen smärta, sväljningsförmåga, social kontakt, sexualitet, och att känna sig 

sjuk, var sämst vid strålbehandlingsslut jämfört med baslinjen, både i interventions- 

och kontrollgruppen (Tabell 7-8). Symtomen smärta, sväljningsförmåga, sexualitet 

och att känna sig sjuk går sedan inom båda grupperna tillbaka vid 3-

månadersuppföljningen (Tabell 7-8). Däremot försämras problem med social kontakt 

för kontrollgruppen vid 3 månader och går tillbaka till baslinjen vid 6-

månadersuppföljningen (Tabell 8).   
 

Det finns några symtom som kvarstår över tid inom både interventions- och 

kontrollgrupp. Dessa symtom är muntorrhet och segt slem. Symtomen är högre än 

baslinjen vid strålbehandlingsslut och vid 3-månadersuppföljningen. Båda grupperna 

har kvarstående segt slem och muntorrhet vid 6- månadersuppföljningen. (Tabell 7-

8). 

 

Patienterna i båda grupper rapporterar även mera problem med lukt-och smaksinnena 

vid strålbehandlingsslut och vid 3- månadersuppföljningen jämfört med baslinjen. 

Vid 6-månadersuppföljningen är det fortfarande sämre än baslinjen.  När det gäller 

socialt ätande är också detta symtom sämst vid strålbehandlingsslut för båda 

patientgrupperna och går inte helt tillbaka till baslinjen för interventionsgruppen vid 

6- månadersuppföljningen medan det för kontrollgruppen inte är signifikant sämre än 

baslinjen (Tabell 7-8). 
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Tabell 7.  Förändring över tid för interventionsgruppen vid skattning av symtomstatus vid baslinje, strålbehandlingsslut och vid 3 och 6 

månaders uppföljning.  Högre värde indikerar mera symtom/problem. 
Förändring över tid interventionsgrupp 

QLQ-H&N35 Baslinje 

N=32 

Sb-slut 

N=28 

Skillnad från 

baslinjen 

3-månaders 

uppföljning 

N=26 

Skillnad från 

baslinjen 

6-månaders 

uppföljning 

N=25 

Skillnad 

Från  

baslinje 

Symtomskala Median  

IQR) 

Median 

(IQR) 

p-värde Median (IQR) p-värde Median 

(IQR) 

p-värde 

Smärta  17 (33) 50(46) 0,000 17(33) NS 8(33) NS 

Sväljnings 

förmåga  

0(13) 33(58) 0,001 0(20) NS 0(17) NS 

Lukt-och smak 

problem  

0(17) 50(42) 0,001 42(42) 

 

0,000 33(50) 0,001 

Talsvårig- 

heter 

0(22) 22(44) 0,022 11(33) 0,011 11(22) NS 

Problem med 

social ätande  

0(25) 44(42) 0,000 21(25) 0,003 17(33) 0,013 

Problem med 

social kontakt  

0(10) 13(33) 0,036 0(25) NS  0(13) NS 

Mindre 

sexualitet  

33 (67) 67(75) 0,001 33(67) NS 33 (50) NS 

Tänder 0(17) 0(0) NS 0(33) NS 0(33) NS 

Gapförmåga  0 (33) 0(33) NS 0(8) NS 0(33) NS 

Muntorrhet  0(33) 67(17) 0,000 67(67) 0,000 67(33) 0,000 

Segt slem  0(33) 67(67) 0,000 67(75) 0,000 33(67) 0,001 

Hosta  0(33) 33(50) 0,014 17(33) NS 0(33) NS 

Känt sig sjuk  0(33) 33(50) 0,018 33(42) NS 0(33) NS 

IQR: Interquartil range; * Wilcoxon tecken rang test; p-värde <0,05; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut.
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Tabell 8. Förändring över tid för kontrollsgruppen vid skattning av symtomstatus vid baslinje,  

strålbehandlingens slut och vid 3 och 6 månaders uppföljning.  Högre värde indikerar mera symtom/problem. 

Förändring över tid kontrollgrupp 
 

QLQ-H&N35  Baslinje 

 

N=33 

 

Sb-slut 

 

N=30 

Skillnad från 

baslinje 

3 -Månaders 

uppföljning 

N=29 

Skillnad 

från baslinje 

6- Månaders 

uppföljning 

N=26 

Skillnad 

från 

baslinje 

Symtomstatus Median 

(IQR) 

Median  

(IQR) 

p-värde* Median 

(IQR) 

p-värde Median  

(IQR) 

p-värde 

Smärta  17(17)  58(58) 0,000 17(31) NS 8(31) NS 

Sväljning 0(16) 42 (50) 0,001 8(31) NS 8(8) NS 

Lukt-och smak problem  0(17) 50(33) 0,000 33(33) 0,002 25(17) 0,015 

Talsvårigheter  11(22) 

 

22 (44) 0,009 11(33) NS 0(22) NS 

Problem med social ätande  0(17) 50(50) 0,000 25(31) 0,017 17(23) NS 

Problem med social kontakt 0(13)  13(40) 0,004 7(20) 0,044 0(7) NS 

Mindre sexualitet 17(58)  67(83) 0,007 33(67) NS 33(42) NS 

Tänder  0(33)  0(33) NS 0(0) NS 0(25) NS 

Gapförmåga  0(0)  0(33) 0,009 0(33) 0,045 0(0) NS 

Muntorrhet  0(33) 67(67) 0,000 67(67) 0,000 67(58) 0,000 

Segt slem 0(33) 67(67) 0,000 33(58) 0,001 33(33) 0,002 

Hosta  0(33) 33(33) NS 33(33) NS 0(33) NS 

Känt sig sjuk 0(33) 33(67) 0,008 17(67) NS 0(33) NS 

* Wilcoxon; p-värde <0,05; IQR: Interquartil range; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut 
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De symtom/funktioner som också studerades i denna aktuella studie såsom, kognitiv 

förmåga, sömn, finansiella svårigheter samt problem med tänder, visade inga 

signifikanta förändringar över tid för varken kontroll- eller interventionsgrupp fram 

till 6-månadersuppföljningen.  

 

Användning av smärtstillande  

 

Patienter i interventionsgruppen rapporterar mindre intag av smärtstillande vid 3- och 

6- månadersuppföljningen jämfört med baslinjen (Tabell 9). 

Kontrollgruppen visar inga förändringar över tid jämfört från baslinjen (Tabell 10). 

 

Tabell 9. Förändringar över tid gällande smärtstillande medicinering inom 

interventionsgruppen. Antal och procent av patienter som svarade på 

frågan vid skattning med instrumentet QLQ-H&N35.  
Har du använt smärtstillande medicinering den senaste veckan?             

Interventionsgrupp 

 Baslinje Sb-slut Skillnad fr. 

baslinjen 

3 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

6 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

   p-värde*  p-värde  p-värde 

Ja 19  (58 %) 22(67 %) NS 9 (27 %) 0,025 7 (21 %) 0,025 

Nej 14 (42 %) 7(21 %)  17 

 (52 %) 

 16 (49 %)  

* Wilcoxon; p-värde <0,05; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut 

 

 

Tabell 10. Förändringar över tid gällande smärtstillande medicinering inom 

kontrollgruppen Antal och procent av patienter som svarade på frågan vid skattning 

med instrument QLQ-H&N35.  
Har du använt smärtstillande medicinering den senaste veckan?             

Kontrollgrupp 

 Baslinje Sb-slut Skillnad fr. 

baslinjen 

3 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

6 mån Skillnad 

baslinje 

   p-värde*  p-värde  p-värde 

Ja 14 (48 %) 17 (59 %) NS 12 (41 %) NS 4 (14 %) NS 

Nej 13 (48 %) 6 (21 %)  12 (41 %)  16 (55 %)  

* Wilcoxon; p-värde <0,05; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut 
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Viktnedgång 

 

Inom både interventions- och kontrollgruppen rapporteras signifikant viktnedgång 

vid slutet av strålbehandlingen. Vikten stabiliserar sig sedan vid 3 

månadersuppföljningen och förändras inte mer jämfört med baslinjen (Tabell 11). 

 

Tabell 11. Förändringar över tid gällande viktnedgång inom interventionsgruppen. 

Antal och procent av patienter som svarade på frågan vid skattning med instrumentet 

QLQ-H&N35.  

Har du gått ner i vikt den senaste veckan?             

Interventionsgrupp 

 Baslinje Sb-slut Skillnad fr. 

baslinjen 

3 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

6 mån Skillnad  

baslinjen 

   p-värde*  p-värde  p-värde 

Ja 2 (6 %) 12 (36 %) 0,004 7 (21 %) NS 6 (18 %) NS 

Nej 31 (94 %) 17 (52 %)  19 (58 %)  17 (52 %)  

* Wilcoxon; p-värde <0,05*; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlings slut 

 

 

Tabell 12.   Förändringar över tid gällande viktnedgång inom kontrollgruppen. Antal 

och procent av patienter som svarade på frågan vid skattning med instrumentet QLQ-

H&N35. 

Har du gått ner i vikt senaste veckan?             

Kontrollgrupp 

 Baslinje Sb-slut Skillnad fr. 

baslinjen 

3 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

6 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

   p-värde*  p-värde  p-värde 

Ja 6 (21 %) 14 (48 %) 0,033 9 (83 %) NS 2 (6 %) NS 

Nej 21 (72 %) 9 (31 %)  15 (52 %)  18 (62 %)  

* Wilcoxon; p-värde <0,05; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut 

 

 

Viktuppgång 

Det rapporteras ingen viktuppgång över tid varken inom interventions-eller 

kontrollgruppen jämfört från baslinjen (Tabell 13-14).  
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Tabell 13. Förändringar över tid gällande viktuppgång inom interventionsgruppen. 

Antal och procent av patienter som svarade på frågan vid skattning med instrument 

QLQ-H&N35.   

Har du gått upp i vikt den senaste veckan?             

Interventionsgrupp 

 Baslinje Sb -slut Skillnad fr. 

baslinjen 

3 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

6 mån Skillnad fr.  

baslinjen 

   p-värde*  p-värde  p-värde 

Ja 5 (15 %) 7 (21 %) NS 2 (6 %) NS 5 (15 %) NS 

Nej 27 (82 %) 22 (67 %)  24 (72 %)  18 (55 %)  

* Wilcoxon; p-värde <0,05; NS: non signifikant: Sb-slut: strålbehandlingsslut 

 

Tabell 14. Förändringar över tid gällande viktuppgång inom kontrollgruppen. Antal 

och procent av patienter som svarade på frågan vid skattning vid skattning med 

instrumentet QLQ-H&N35.  

Har du gått upp i vikt?             

Kontrollgrupp  

 Baslinje Sb-slut Skillnad fr. 

baslinjen 

3 mån Skillnad fr.  

baslinjen 

6 mån Skillnad fr.  

baslinjen 

 kontroll kontroll p-värde kontroll p-värde kontroll p-värde 

Ja 9(31 %) 4(14 %) NS 2(7 %) NS 4(14 %) NS 

Nej 18(62 %) 19(65 %)  21(72 %)  16(55 %)  

* Wilcoxon; p-värde <0,05; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut. 

 

Haft sond 

 

Patienter inom interventionsgruppen uppger mera användning av sond vid 

strålbehandlingens slut jämfört med baslinjen. Användning av sond går ner vid 3-

månadersuppföljningen (Tabell 15). Inga förändringar över tid sker inom 

kontrollgruppen (Tabell 16). 
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Tabell 15. Förändringar över tid gällande användning av sond inom 

interventionsgruppen Antal och procent av patienter som svarade på frågan vid 

skattning med instrumentet QLQ-H&N35. 

Har du haft sond den senaste veckan?             

Interventionsgrupp 

 Baslinje SB-slut Skillnad fr.  

baslinjen 

3 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

6 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

   p-värde  p-värde  p-värde 

Ja 1 (3 %) 10 (30 %) 0,005 2 (6 %) NS 1 (3 %) NS 

Nej 31 (94 %) 19 (58 %)  24 (73 %)  22 (67 %)  

* Wilcoxon; p-värde <0,05: NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut. 

 

 

16. Förändringar över tid gällande användning av sond inom kontrollgruppen. Antal 

och procent av patienter som svarade på frågan vid skattning med instrument QLQ-

H&N35.  

Har du haft sond den senaste veckan?             

Kontrollgrupp 

 Baslinje Sb-slut Skillnad fr. 

baslinjen 

3 mån 

 

Skillnad fr. 

baslinjen 

6 mån Skillnad fr. 

baslinjen 

   p-värde*  p-värde   p-värde 

Ja 3 (10 %) 3 (10 %) NS 2 (7 %) NS - NS 

Nej 24 (83 %) 20 (69 %)  22 (76 %)  20 (69 %)  

* Wilcoxon; p-värde <0,05; NS: non signifikant; Sb-slut: strålbehandlingsslut 

 

 

7. Resultatdiskussion  
 

Patienterna i både interventions- och kontrollgruppen var väldigt homogena när det 

gäller diagnos, kön och behandlingsterapi. Studien visar att inga skillnader i 

livskvalitet fanns vid jämförelse mellan interventions- och kontrollgruppen med 

instrumentet EORTC -QLQ C30 eller med instrumentet QLQ H&N 35. Enda 

undantaget var att patienterna i kontrollgruppen använde mera kosttillskott vid 

baslinjen, dvs. vid start av strålbehandlingen. 

  

Däremot uppvisar resultatet i denna studie att patienternas hälsorelaterade livskvalitet 

över tid i form av funktion och symtom försämrades mest vid slutet av 

strålbehandling. När det gäller roll-, fysisk- och social funktion (för kontrollgruppen) 

blir den signifikant försämrad från strålbehandlingens start till slut för båda 

patientgrupperna. Rollfunktionen och social funktion (kontroll) förbättras vid 6 

månadersuppföljningen medan fysisk förmåga fortfarande skattas sämre vid 6 

månaderuppföljningen för interventionsgruppen. 
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Den emotionella förmågan skattats högt av interventionsgruppen. Inga signifikanta 

förändringar avseende den kognitiva förmågan kan påvisas över tid i någon av 

grupperna.  Vid skattningen av hur patientens upplever sin totala hälsa och 

livskvalitet senaste veckan (Global hälsa) visar det sig att i båda patientgrupperna 

sker en försämring vid strålbehandlingens slut för att sedan normalisera sig vid 3 

månader, med undantag för kontrollgruppen där global hälsa blir ännu bättre vid 6 

månadersuppföljningen jämfört med baslinjen. Detta är i enlighet med tidigare 

studier som visar att Global hälsa blir återställd ett år efter strålbehandling (Murphy, 

Ridner, Wells & Dietrich 2006; So et al 2012). 

Patienternas skattning av symtomen fatigue, smärta, förstoppning visar att symtomen 

blir sämre vid strålbehandlingens slut. Vid 3 månadersuppföljningen går de flesta av 

dessa symtom sedan tillbaka till baslinjenivå. Vissa symtom såsom fatigue 

(kontrollgrupp) och diarré (interventionsgrupp) samt andfåddhet (kontrollgrupp) går 

vid 6 månadersuppföljningen tillbaka till baslinjevärden. Illamående upplevdes 

enbart av interventionsgruppen vid slutet av strålbehandlingen och förändrades inte 

över tid för kontrollgruppen. Aptitlöshet var ett symtom som signifikant ökade vid 

strålbehandlingsslut men gick tillbaka till baslinjemätning vid 6 

månadersuppföljningen för interventionsgruppen medan det i kontrollgruppen finns 

en tendens att aptitlösheten fortsätter vid 6 månader. Detta konfirmeras av Vissink et 

al. (2003) som visat att aptiten gradvis kommer tillbaka inom ett år efter 

strålbehandling.  

 

Skattningarna med det diagnosspecifika instrumentet QLQ- H&N35 visar att 

symtomen smärta, sväljningsförmåga, social kontakt, talsvårigheter, sexualitet och 

att känna sig sjuk var som sämst vid strålbehandlingens slut jämfört med baslinjen 

för både interventions och kontrollgrupp men symtomen förbättras vid 3 

månadersuppföljningen med undantag för interventionsgruppen som rapporterar 

mera talsvårigheter vid 3 månader. Ett symtom som är signifikant försämrat är 

gapförmåga, för kontrollgruppen, vid slutet av strålbehandlingen och det kvarstår vid 

3 månadersuppföljningen för att sedan gå tillbaka helt vid 6 månadersuppföljningen. 

Interventionsgruppen uppvisar inga problem med gapförmågan.  

Några andra symtom som blir försämrade vid strålbehandlingsslut och som kvarstår 

även vid 6 månadersuppföljningen är muntorrhet, segt slem och problem med lukt- 

och smaksinnen för båda patientgrupperna samt social ätande och fysisk förmåga för 

interventionsgruppen. 

 

Flera studier med liknande patienter med samma diagnos och behandling och där 

livskvalitet mättes med instrumenten EORTC QLQ-C 30 och QLQ-H&N35 visar 

liksom i vår studie att de flesta av patienternas funktioner, symtom och global hälsa 

försämras vid strålbehandlingens slut och vissa symtom kvarstår längre tid, i dessa 

studier upp till ett år eller längre (Bjordahl 2001; Murphy et al. 2007; Nordgren 

(2005); So et al. 2012).  

 

Den kognitiva funktionen förändrades inte över tid i denna aktuella studie medan 

fysisk förmåga, rollfunktion samt social förmåga försämrades vid strålbehandlingens 

slut och vid 3 månadersuppföljningen, särskilt rollfunktion skattades lågt. Flera 

studier är samstämmiga beträffande detta resultat, bl.a. Sherman et al. (2000), och So 

et al (2012) som också visar att alla dessa symtom försämras för att sedan bli fullt 

återställda vid ca ett års uppföljning. Rollförmågan innefattar att patienten haft 

möjligheter att arbeta eller ha någon fritidssysselsättning även ADL-förmågan. De 
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flesta patienter som får strålbehandling mot huvudhalsområdet är sjukskrivna under 

behandlingen och eftersom många har också andra symtom som försämras under 

behandlingen så begränsas förmågan till arbete och fritidsaktiviteter och därmed 

påverkas också den sociala förmågan. 

 

När det gäller emotionell funktion så visar interventionsgruppen i denna aktuella 

studie bättre emotionell förmåga vid slutet av strålbehandlingen jämfört med 

baslinjen dvs. patienterna upplevde inte oro eller ångest. Detta fynd är spännande och 

kan tolkas som att patienterna vet att de är med i en intervention och känner mera 

stöd och trygghet och mindre oro. Kontrollgruppen uppvisade inte heller signifikanta 

försämringar över tid. Den emotionella förmågan brukar annars påverkas mycket hos 

patienter med huvudhalscancer, behandlingen och dess biverkningar kan skapa 

mycket oro och ångest. En systematisk studie av So et al. (2012) visar att den 

emotionella förmågan brukar bli försämrad precis som alla andra symtom under 

strålbehandling för att sedan stabilisera sig ca 1 år efter behandling. Det kan tydas 

som att patienterna generellt behöver mera psykosocialt stöd och att känna trygghet 

under behandlingen. Många av våra patienter på strålbehandlingen erbjuds 

kuratorskontakt redan innan strålbehandlingen. Vid öron-näsa-hals-konferenser 

deltar oftast en kurator kopplad till den kliniken. Generellt tillfrågas och erbjuds alla 

patienter kuratorskontakt vid behov vid det första informationssamtalet vid 

strålbehandlingsavdelningen. Detta skulle också kunna vara en förklaring till varför 

patienternas emotionella förmåga/funktion inte försämrades under behandlingstiden. 

 

Flera symtom visade sig i denna studie kvarstå över lång tid såsom muntorrhet, 

problem med lukt-och smaksinnen, segt slem och fysisk förmåga. Flera studier 

bekräftar att muntorrhet, problem med lukt-och smaksinnen, segt slem och försämrad 

fysisk förmåga kan kvarstå upp till ett år efter avslutad behandling eller längre 

(Bjorndal et al. 2001; Chandu & Smith 2006; Hammerlid et al.2001; Murphy et al. 

2006; So et al. 2012; Van der Molen et al. 2009). Muntorrhet har direkt samband 

med höga stråldoser mot parotisk vävnad. Mera än >30 Gy (Gray) mot spottkörtlarna 

kan orsaka dessa besvär. Flera patienter i vår studie behandlades mot spottkörtlarna 

och tonsillerna.  De flesta patienterna i denna studie fick mellan 60-70 Gy som är en 

hög stråldos. Dessa besvär kan också relateras till strålbehandlingsteknik. Ett 

långsiktigt sätt att förebygga och minimera biverkningarna är att utveckla 

strålbehandlingstekniken. Redan nu har det börjat användas en bättre avancerad 

teknik för att begränsa biverkningar av strålningen (VMAT-tekniken). Denna teknik 

är mera organ- och vävnadsbesparande och besparar spottkörtlarna som kan skadas 

av höga stråldoser som ger muntorrhet som följd (Bhide & Nutling 2010; Thariat et 

al. 2010). 
 

Vår aktuella studie visar att många symtom går redan tillbaka till baslinjevärdet vid 

3- och 6 månadersuppföljningen. Pauli et al.(2012) finner vid ett-årsuppföljning av 

75 patienter med huvudhalscancer och som genomgått strålbehandling att vissa 

symtom som rollfunktion, fatigue, dyspnea, aptitlöshet smärta, sväljningsproblem, 

problem med smak-och luktsinnen och social ätande var värst vid 3 

månadersuppföljningen. Detta överensstämmer inte helt i vår studie då de flesta 

värdena var sämst vid strålbehandlingsslut med en långsam förbättring av värdena 

vid 3- och 6 månadersuppföljningen. Problem med lukt- och smaksinnen var 

fortfarande kvar vid 6 månader i vår studie samt socialt ätande. Pauli (2012) påpekar 

att det kan vara svårt att jämföra data från olika studier eftersom tidpunkten för 
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mätningen kan variera mellan studierna. Pauli hade valt 3 månader och ett år som 

mätpunkter för jämförelse från baslinjen samt att han jämförde patienter som 

utvecklat trismus med de som inte hade utvecklat det. I hans studie rapporterades 

även att patienter hade mest problem med muntorrhet och segt slem, något som även 

identifierades i vår studie. 

 

Symtomen som kan kopplas till trismus såsom sväljningsförmåga, tal och 

gapförmågan skattades i vår studie lika vid jämförelse mellan grupperna men 

utvecklingen över tid visar förändringar inom respektive grupp. Inom 

kontrollgruppen rapporterades mera problem med gapförmågan vid slutet av 

strålbehandlingen medan interventionsgruppen inte hade signifikanta förändringar i 

gapförmågan. Dessa fynd är intressanta eftersom ursprungstudien visar att det inte 

fanns några skillnader i de objektiva mätningarna av gapförmågan (MIO) vid 

jämförelse mellan interventions- och kontrollgruppen (Loorents et al. 2014). Detta 

kan tolkas som att patienterna i interventionsgruppen som hade ett träningsprogram 

för att träna gapförmågan hade en viss effekt av denna intervention. Några studier 

visar att träning av gapförmågan har en viss effekt för att förebygga trismus 

(Bensadoun et al. 2010; Cousins et al. 2013; Kamstra et al. 2013). Försämring av 

gapförmågan kan kvarstå upp till ett år enligt litteraturen (Chandu & Smith 2006; 

Hammerlid et al. 2001; So et al. 2012; Van der Molen et al. 2009) men i vår studie 

gick besvären tillbaka vid 6 månadersuppföljningen. Inom interventionsgrupp 

rapporteras mera problem med talet vid strålbehandlingslut och vid 3 

månadersuppföljningen. Sväljningssvårigheter rapporteras enbart vid 

strålbehandlingslut inom båda grupperna. Även dessa symtom brukar vara sämst vid 

strålbehandlingsslut och går tillbaka till baslinje enligt litteraturen vid 

ettårsuppföljning (So et al. 2012).  

Gapsvårigheten kan också göra att nutritionen bli försämrad pga. att det blir svårt att 

tugga maten. Tillsammans med förändrad lukt- och smaksinnen, smärta/mukosit, 

aptitlöshet och sväljningssvårigheter gör att patienter riskerar att tappa i vikt. I båda 

patientgrupperna rapporterades mest viktnedgång i slutet av strålbehandling. Vissa 

patienter fick också sond vid viktnedgång. Patienterna inom interventionsgruppen 

fick sond i större utsträckning, det kunde ses en trend att de rapporterade mera 

viktnedgång även vid 3 månaders uppföljning.  Det finns en välutarbetad plan på 

strålbehandlingsavdelning där dietisten kopplas in så fort en patient påbörjar 

strålbehandling för att förebygga att patienterna går ner mer än 5 % av sin vikt under 

behandlingen. De patienter som löper risk att gå ner mer än 5 % av sin vikt får oftast 

sondnäring. En nyligen publicerad studie av Langius et al. (2013) visar att patienter 

med huvudhalscancer som strålbehandlas och som tappar mera än 10 % av sin 

ursprungsvikt under och direkt efter behandling skattar sin hälsorelaterade 

livskvalitet som sämst avseende fysisk funktion, social funktion, social ätande och 

social kontakt. Patienterna i vår studie och som deltog i interventionsgruppen 

rapporterade sedan högre viktuppgång vid 6- månadersuppföljningen.  

 

Patienterna i vår studie hade inga större besvär med tänderna. Detta kan bero på att 

patienterna går regelbundet till sjukhustandläkare (1 g/vecka) under hela 

behandlingstiden för kontroll och får tandvårdsråd. Sjukhustandvården följer upp 

patienterna efter avslutad strålbehandling tills deras munsslemhinna har läckt ut. 

Patienterna kallas för kontroll vid 3- och 6 månader efter avslutade behandling. 
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Patienterna rapporterade mycket mera smärta vid strålbehandlingsslut, smärta som 

påverkar slemhinnorna i halsen, munnen och svalget så kallad mukosit. Mukositen 

uppkommer ca 2-3 veckor efter påbörjad strålbehandling och innebär en 

inflammatorisk reaktion som uppkommer pga. cellbrist i slemhinnan med 

fibrinläckage. Många patienter som strålbehandlas får mukosit. Samtidigt cytostatika 

under strålbehandling förstärker symtomen (Regionalt vårdprogram 2011). Hälften 

av patienterna i svår studie fick konkomitant cytostatika. Det finns ett bra samarbete 

mellan strålbehandlingsavdelningen och smärtkliniken. Strålbehandling skickar 

remiss till smärtkliniken som fångar patienterna i ett tidigt skede av behandlingen. 

Patienterna följs upp av en smärtsjuksköterska under hela strålbehandlingstiden och 

även efter avslutad strålbehandling. Patienterna följs upp tills de är opioidfria, och 

detta kan ta från några månader till upp till ett år. 

 

Strålbehandling påverkar patienternas hälsorelaterade livskvalitet under 

behandlingen med mycket orala symtom som följd pga. att det påverkar 

slemhinnorna i kroppen och ger många symtom såsom smärta och mukosit, 

smakförändring, muntorrhet och sväljningssvårigheter (Murphy et al. 2007; Vissink 

et al.2003).  I min roll som sjuksköterska fick jag vetskap om och blev mera 

medveten genom denna studie att patienternas livskvalitet påverkas generellt inom 

många olika aspekter och att de inte enbart får symtomspecifika problem utan att 

hela deras livssituation påverkas. Med tanke på att patienternas symtom/funktioner 

blir sämre vid strålbehandlingens slut är det viktigt för mig som sjuksköterska att 

kunna följa upp dessa patienter och fånga upp de som rapporterar mest problem 

innan dessa symtom/problem försämras. Dock borde andra symtom som kvarstår 

såsom muntorrhet och segt slem, problem med lukt- och smaksinnen samt social 

ätande, ägnas större uppmärksamhet och förebyggas så långt det är möjligt. 

 

Denna studie följer upp patienter under en 6-månadersperiod. Det finns inte så 

många studier som mäter HRQOL vid 6 månadersuppföljning. De flesta studier 

följer upp patienter vid strålbehandlingsslut upp till ett år och jämför med baslinjen 

(So et al 2012, Murphy et al. 2007). Det finns andra studier som följer upp patienter 

efter ett år och upp till tre till fem år efter avslutad strålbehandling och som visar att 

några symtom fortfarande kvarstår några år efter genomförd strålbehandling (Gerry 

2012; Nordgren 2005; Payakachat 2012). I den stora trismusstudien där data är 

insamlade är en-årsuppföljning planerad. Då kommer även patienters livskvalitet att 

följas upp. Resultatet i vår studie visar sig i stort sätt vara kongruent med andra 

studier som analyserat HRQOL hos patienter med huvudhalscancer och som 

genomgått strålbehandling. 

 

8. Metoddiskussion  
 

Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med huvudhalscancer mättes i denna studie 

med instrumenten EORTC QLQ C30 och QLQ H&N35. Båda dessa instrument är 

reliabla och validerade för att mäta HRQOL hos patienter med huvudhalscancer. 

Båda instrumenten används alltid tillsammans för att komplettera varandra. Dock har 

instrumenten vissa tolkningssvårigheter som författaren själva medger (Fayers 2001). 

Exempelvis när det gäller vissa enskilda frågor i QLQ-H&N35 såsom har du använt 

smärtstillande? har du haft sond ? Dessa frågor är dikotoma (ja/nej) och blir svåra att 

omvandla till poäng liknande de andra variablerna (skala 0-100), och därför valdes i 
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denna studie antal och procent för att tydliggöra resultatet. En litteraturstudie av 

Singers et al. (2012) visar att många studier väljer att inte redovisa dessa ja/nej-

frågor eftersom de inte anses lika reliabla som de övriga frågorna i instrumentet 

QLQ-H&N35. 

Livskvalitet mättes i denna studie eftersom studier visar att patienter som utvecklat 

trismus rapporterar en sämre livskvalitet än de som inte utvecklat det (Pauli et al. 

2012; Bensadoun et.al. 2010). Denna studie är unikt till sin karaktär eftersom det inte 

finns många studier som mäter vikten av en intervention för att förebygga trismus 

samtidigt som livskvaliteten studeras. 

Med ett instrument kan patienternas upplevelse av symtom/besvär fångas på ett 

systematiskt och enkelt sätt men det är svårare att gå på djupet med varför de känner 

som de gör eller ge en förklaring till symtomen, en ytterligare intervjustudie hade 

kompletterat och gett en breddare och djupare förståelse av hur patienter med 

huvudhalscancer upplever sin livskvalitet. 

 

Bortfall 
Svarfrekvensen i studien har varit varierande, 98,5 % av alla patienter svarade på 

enkäten vid baslinje, vid strålbehandlingsslut 88 % vid 3 månaders uppföljning 83 % 

och 77 % svarade på enkäten vid 6 månaders uppföljning. Det är bekräftat i flera 

studier av bl. a. Singers (2012) som menar att ex. QLQ-H&N35 är accepterad av 

både patienter och forskare och därför är en god svarsfrekvens förväntad. 

Dock är det i en sådan studie som denna alltid svårt när det blir bortfall och 

patienterna inte fyller i enkäterna. Det kan till exempel vara svårt att dra slutsatser 

vid förändringar över tid. De patienterna som fallit bort kunde ha haft en sämre eller 

bättre livskvalitet, vilket innebär en risk för bias (Fayers et al. 2001). Det finns en 

större tillförlitlighet vid baslinjen när en stor andel av patienterna svarat på enkäten.  

Över tid blir bortfallet större, vilket gör att resultaten bör tolkas med viss försiktighet.  

 

Vid denna studie har bortfall (både interna- och externa) behandlats i enlighet med 

The EORTC Quality of life Group (Fayers et al 2001). Det måste finnas minst 

hälften av svaren för varje fråga för att räknas in i ett medelvärde. Patienterna 

besvarade enkäterna och det blev inte så stort internt bortfall pga missade frågor i 

instrumenten. Bortfallet var jämt mellan grupperna för nästan alla variabler. Det 

största interna bortfallet hade frågan om sexualitet i instrumentet QLQ- H&N35. 

Patienterna rapporterade problem med sexualitet men ett stort antal patienter fyllde 

inte i denna fråga. Det är svårt att uttala sig om varför men det kan tänkas att frågan 

förutom att den är känslig och privat kan tyckas för patienterna irrelevant för en 

studie som undersöker gapförmågan. Även flera andra studier uppmärksammat att 

det finns ett stort bortfall när det gäller denna fråga (Bjorndal 1993, Singers 2012). I 

dessa studier spekuleras i om patienterna är ovilliga att svara eller om frågorna 

bedöms som icke relevanta i deras nuvarande tillstånd. Även Nordgren (2005) fann i 

sin studie/avhandling om livskvalitet och patienter med huvudhalscancer ett bortfall 

på 14 % för de två frågorna som behandlar sexualitet. I vår studie var bortfallet på 

frågan om sexualitet 13 % / 9 % (kontroll/intervention) vid baslinjen och det blev 

högre antal bortfall vid de följande mätningarna över tid. Patienterna i vår studie 

rapporterade sexuella problem men eftersom det interna bortfallet är stort är det 

osäkert att uttala sig om utfallet. 
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Statistisk analys 
Val av statistisk analys gjordes beroende på om materialet var normalt fördelat eller 

inte. De flesta variabler var icke normalfördelade och därför användes Mann 

Whitney test för jämförelse mellan grupper och Wilcoxon tecken rangtest för 

jämförelse över tid inom grupper. Wilcoxon tecken rangtest är en robust metod vid 

icke normalfördelade variabler för att inte övertolka resultatet.  

QLQ C30:s funktionsskalor var normalfördelade och där var jämförelse av 

medelvärdet möjligt. T-test användes för jämförelse mellan grupper och T-test parat 

för utvecklingen av HRQOL över tid inom respektive grupp. När det gäller 

tolkningen av data har EORTC-gruppen (Fayers 2001) uttalat att försiktighet bör 

råda vid användning och tolkning av skalor eftersom det inte går att säga exakt när en 

statistisk signifikant skillnad är kliniskt signifikant. Vissa studier har använt sig av 

kliniska jämförelser där man bestämt att ex. ändringar i poängskattning mellan 5-10 

är en liten försämring och mellan 10-20 är en förändring medelsvår och mer än 20, är 

det mycket symtom (Fayers 2001). I denna studie valdes den statistiska signifikansen 

istället. 

 

9. Konklusion 
 

Denna studie har studerat HRQOL hos patienter med huvudhalscancer som 

genomgått strålbehandling. Det var ingen skillnad varken i gapförmåga eller QOL 

mellan grupperna men däremot såg vi skillnader inom respektive grupp. 

Strålbehandlingen orsakar en försämring av patientens livskvalitet på kort sikt men 

även på längre sikt upp till 6-månader efter avslutad strålbehandling. Flera symtom 

och funktioner försämras vid slutet av strålbehandlingen för att sedan långsamt 

återställas vid 3-6 månader efter avslutad behandling. Dock kvarstår symtom som 

muntorrhet, segt slem, rubbningar i smak- och luktsinnen, problem med social ätande 

och fysisk funktion (intervention) fortfarande 6 månader efter avslutad 

strålbehandling. Patienterna inom kontrollgruppen skattade subjektivt mer 

gapsvårigheter än interventionsgruppen vilket kan tyda på att passiv träning gav en 

viss effekt.  

 

10. Kliniska implikationer  
 

 

Ett sätt att ta vara på den kunskap som denna studie lyfter fram är att införa ett 

regelbundet användande av skattningen med EORTC QLQ C30 och QLQ-H&N 35 i 

den kliniska vardagen på strålbehandlingen. Det skulle underlätta identifiering av de 

patienter som har mest problem och som exempelvis riskerar att utveckla kronisk 

muntorrhet. Patienterna skulle kunna fylla i ett sådant instrument i början och mitten 

av strålningen för att fånga upp ev. problem på ett tidigt stadium. En annan sätt är att 

medvetandegöra personalen som arbetar med dessa patienter, t.ex. tandläkare, 

smärtsjuksköterskor och dietister om de problem som patienterna upplever. Ett tredje 

förslag är att informera patienterna om dessa symtom i tidigt stadium, redan när 

patienten erbjuds att påbörja strålbehandling så att de är bättre förberedda på 

biverkningarna av behandlingen och att de rapporterar sina tidiga symtom som de 

kanske inte alltid relaterar till behandlingen. Avslutningsvis är det viktigt att hitta 

strategier för att fånga upp patienterna som skattar sämre HRQL för att minimera de 



38 

 

akuta reaktionerna och försöka förebygga kroniska besvär. Det behövs ytterligare 

forskning inom området för att hitta effektiva strategier för att förebygga de symtom 

och problem som kan bli kroniska såsom muntorrhet, segt slem och förändrat lukt- 

och smaksinne. 

 

11. Förslag på fortsatt forskning 
 

Hälsorelaterad livskvalitet bör vara ett lika viktigt fokus som överlevnad. Det hade 

varit intressant att följa upp samma patientgrupp efter ett år och därefter efter 3-5 år 

för att se om symtomen håller sig över tid eller blir förbättrade. Ett annat intressant 

område att studera är om faktorer såväl demografiska som psykosociala såsom ålder, 

kön, civilstatus, diagnos och behandlingsmetod påverkar skattningen av livskvalitet.  
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