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SAMMANFATTNING 

 

Det finns få studier som belyser upplevelsen av munhälsa hos patienter med cancer i palliativt 

skede ur patientperspektivet. De studier som finns visar att det är vanligt med problem av 

olika slag från munnen i denna patientgrupp och att problemen kan ha negativ inverkan på 

patienten på flera sätt. Munhälsoproblem hos patienter med cancer har visat sig vara 

underrapporterat av patienterna och underdiagnostiserat av läkare och sjuksköterskor. Därmed 

blir behandlingen otillfredsställande och konsekvenserna kan bli ett onödigt lidande för 

patienterna. Sjuksköterskan har en nyckelposition i det multiprofessionella teamet för att 

upptäcka symtom från munnen. Dock har det visat sig att sjuksköterskor ofta upplever en 

kunskapsbrist inom munhälsa och därför avstår från att undersöka patienten i munnen.  

 

Syftet med studien var att belysa munhälsan hos patienter med cancer i palliativt skede ur ett 

patientperspektiv och beskriva deras upplevelse av hjälp med munvård av vårdpersonal.  

 

Metoden var kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Sex patienter med cancer i palliativt 

skede intervjuades. Patienterna vårdades på en vårdavdelning avsedd för denna patientgrupp i 

Stockholm. En intervjuguide utformades och användbarheten av denna testades vid en 

pilotintervju. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades därefter. En kvalitativ 

dataanalys genomfördes med hjälp av en systematisk textkondenseringsmetod.  

 

Resultatet visade att uppleveler från munnen var vanligt och kunde ha flera olika dimensioner. 

Beskrivningar av fysiska, psykologiska och sociala upplevelser framkom med en mängd 

påföljande konsekvenser. Muntorrhet kunde till exempel ge upphov till smärta men även ge 

känslor av irritation och upplevelsen av att inte kunna vara sig själv. Att få hjälp med 

munvård beskrevs som en bra upplevelse jämställd med övrig omvårdnad. Av de patienter 

som inte fått hjälp med munvård beskrevs tankar om att det skulle kunna bli en negativ 

händelse som ställde stora krav på vårdpersonalen.  

 

Studiens slutsats blev att genom att ställa frågor om munhälsa till patienterna kunde målande 

beskrivningar om upplevelser från munnen och given hjälp framkomma. Denna information 

skulle kunna ligga till grund för vårdpersonalens arbete med att identifiera, bedöma och 

behandla problem samt utforma en anpassad omvårdnad.  

 

Nyckelord: Munhälsa, palliativ vård, cancer, patientperspektiv. 
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INLEDNING 

Det finns få studier gjorda om munhälsa ur ett patientperspektiv. Framför allt saknas studier 

som beskriver hur patienter med cancer i palliativt skede upplevelser sin munhälsa. 

Litteraturen och egna erfarenheter visar att problemen är vanliga och har stor negativ inverkan 

på patienten (Rohr, Adams & Young, 2010; Rydholm & Strang, 2002). Enligt Öhrn och 

Andersson (2006) så är munhälsa ofta ett eftersatt område inom vård-och 

omsorgsutbildningar. Bristande utbildning om munvård för sjuksköterskor visas på i flera 

studier (Costello & Coyne, 2008; Honnor & Law, 2002; Öhrn, Wahlin & Sjödén, 2000). 

Munhälsoproblem hos patienter med cancer är underrapporterat av patienterna, 

underdiagnostiserat av läkare och sjuksköterskor och därmed otillfredsställande behandlat 

(Honnor & Law, 2002). Sammantaget kan konsekvenserna bli att patienterna riskerar ett 

onödigt lidande. För att få en ökad kunskap och förståelse vill författaren till föreliggande 

studie belysa hur ovan nämnda patientgrupp upplever sin munhälsa.  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård  

Enligt Socialstyrelsen (2012) definieras palliativ vård som;  

 

Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för 

patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär 

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt 

organiserat stöd till närstående. Palliativ vård bygger på ett palliativt 

förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att 

stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande 

till livets slut, oavsett ålder och diagnos. Palliativ vård syftar till att förebygga 

och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem, genom samarbete i 

multiprofessionella team. Palliativ vård kan även ges tidigt i sjukdomsskeden 

tillsammans med livsförlängande behandling.  

 

Palliativ vård i livets slutskede definieras som; ”Vård som ges under patientens sista tid i livet 

när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet. Livets slutskede innebär att 

döden är oundviklig inom en överskådlig framtid” (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Munhälsa 

Under många år har synen på munhälsa relaterats till frånvaro av sjukdom i tänderna. Idag 

betraktas begreppet annorlunda och omfattar ett bredare perspektiv som innefattar funktioner 

och tillstånd i munnen. Begreppet innefattar också allmän hälsa och välbefinnande. Beroende 

på vem som definierar begreppet så betraktas munhälsa olika. Vårdpersonalen ser på 

munhälsa på ett sätt medan patientens egen upplevelse av sin munhälsa kan vara en helt annan 

än vårdpersonalens (Öhrn & Andersson, 2006). Enligt Andersson, Bjurbrant Birgersson och 

Wårdh (2009) så är begreppet munhälsa komplext och ses idag inte längre ur en biomedicinsk 

synvinkel där munhälsa har definierats som frånvaro av sjukdom. Världshälsoorganisationen 

[WHO, 2012] definierar munhälsa som följer: Munhälsa är nödvändig för den allmänna 

hälsan och för livskvaliteten. Det är ett tillstånd fritt från mun- och ansiktssmärta, mun- och 
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svalgcancer, muninfektion och ömhet, tandköttssjukdom, kariesangripna tänder, tandlossning 

och andra sjukdomar och rubbningar som begränsar en persons kapacitet att bita, tugga, le, 

tala samt psykosocialt välbefinnande.  

 

Munvård 

Behovet av munvård hos patienter i livets slutskede är stort. Gamla och/eller sjuka personer 

behöver ofta hjälp med sin munhygien. Dock kan en noggrann munvård på dessa patienter 

vara svår att genomföra. Patienten vill kanske själv utföra sin munvård men kan ha 

svårigheter att genomföra den på ett tillfredsställande sätt. Det är därför viktigt att erbjuda 

särskild hjälp. För att ta reda på om patienten sköter sin munhygien på ett godtagbart sätt är en 

bedömning av munstatus av största vikt. Detta innebär att undersöka hur munnen ser ut, om 

det finns tänder eller proteser och om det finns beläggningar på tänder eller proteser. 

Slemhinnor och tunga bör också undersökas för att upptäcka eventuella förändringar. 

Munhålans utseende kan variera betydligt mellan olika individer. Där finns naturliga tänder, 

kronor, broar och implantat som alla sitter fast i käken, samt flera olika typer av proteser som 

är avtagbara. Innan munvård utförs måste avtagbara proteser tas ut. Bakteriebeläggningar 

växer på tänder och slemhinnor även hos den som inte tuggar och en noggrann munhygien är 

därför nödvändig även om patienten inte intar näring via munnen. Munhygien ska därför 

utföras på samma sätt som hos alla patienter. En extra mjuk tandborste alternativt muntork är 

skonsamt. Munhålan torkar lätt ut hos en medvetslös patient och måste därför fuktas med 

vatten och/eller saliversättningsmedel och kan göras med till exempel muntork. Intorkat slem 

kan lösas upp med slemlösande preparat. Ett bitstöd kan hjälpa till att hålla munnen öppen. 

Efter att munvård utförts ska läpparna smörjas med olja eller läppsalva (Öhrn & Andersson, 

2006).  

 

Bedömning av muntorrhet innefattar granskning av slemhinna, saliv, tunga, tänder och/eller 

proteser, gom, svalg och sväljningsfunktion, mungipor och läppar samt hur rösten låter 

(Friedrichsen & Peterssson, 2005).  

 

Munhälsoproblem 

Patienter med cancer i palliativt skede är ofta utsatta för problem från munnen. Wilberg, 

Hjermstad, Ottesen och Herlofson (2012) visar i sin studie där 99 patienter deltog, att två 

tredjedelar av denna patientgrupp hade problem. Muntorrhet och smakförändringar var 

vanligast. Sjuttioåtta procent av de tillfrågade besvärades av muntorrhet. Smakförändringar 

rapporterades av 68 procent. Sextiosju procent uppgav smärta från munnen. Symtomgivande 

och mikrobiologiskt påvisad munsvamp fanns hos 34 procent av patienterna. De patienter som 

i studien uppgav besvär från munnen förknippade även illamående, nedsatt aptit, försämrad 

känsla av välbefinnande samt oro med sina munbesvär. Studien visar vidare att det vanligaste 

problemet från munnen, muntorrhet, förekom i högre grad hos patienter med cancer i 

palliativt skede än till exempel smärta, andnöd, illamående och oro. 

 

I en studie som genomfördes på en vårdenhet för patienter i palliativt skede intervjuades 14 

patienter. Samtliga uppgav problem från munnen av olika slag. Varierande grad av 

muntorrhet var det vanligaste besväret. Andra besvär som beskrevs var såriga munslemhinnor, 

svampinfektion samt lösa och illa sittande proteser (Rohr, Adams & Young, 2010). 
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Muntorrhet 

Muntorrhet kan vara subjektiv då personen upplever torrhet i munnen, men också objektiv 

vilket innebär att det finns en reell brist på saliv. Muntorrhet ger sämre antibakteriellt skydd 

vilket ökar risken för till exempel karies, bakteriella infektioner och svampinfektioner. Vidare 

kan besvärande symtom som ökad törst, svårigheter att äta, sväljsvårigheter, försämrad 

smakupplevelse och känslighet för olika smaker uppstå (Öhrn & Andersson, 2006).  

Patienter i ett palliativt skede drabbas ofta av muntorrhet på grund av att de intar olika 

läkemedel, till exempel opiater och diuretika, har fått cytostatika och/eller strålbehandling, har 

ett sänkt immunförsvar samt ett lågt födo- och vätskeintag (Friedrichsen & Peterson, 2005). 

 

Smakförändringar 

Smakreceptorerna i munnens och svalgets slemhinna skadas när de utsätts för strålning. 

Smakförändringar uppstår men vanligen kommer smaken tillbaka två till tre månader efter 

avlutad strålbehandling. Smakcellerna förnyas ofta vilket gör dem känsliga även för 

cytostatika. Patienter som behandlas med cytostatika har beskrivit minskad förmåga att känna 

smak, förändrad smakupplevelse av sött och salt. En bismak i munnen av ruttet, beskt, metall 

eller salt har också beskrivits (Öhrn & Andersson, 2006). 

 

Munsvamp 

Svampinfektion är den vanligaste infektionen i munhålan. Runt hälften av friska individer är 

bärare av små mängder svamp men att vara till exempel protesbärare eller ha ett nedsatt 

immunförsvar ökar risken för olika typer av svampinfektion, candidos. Hos människan är den 

vanligaste patogena svampen Candida albicans. Ju längre och svårare grad av nedsatt 

immunförsvar, desto större risk för infektion med Candida albicans. Den vanligaste typen av 

candidos är den pseudomembranösa som visar sig som vit beläggning som går att skrapa bort 

och som oftast finns på tungan, i munvinklar, mjuka gommen och kindslemhinnan. Den 

atrofiska candidosen är lite mindre vanlig och ger en rodnad och atrofisk yta. Munslemhinnan 

ser röd ut och tungan blir glatt och svidande (Öhrn & Andersson, 2006). 

 

Kunskapsbrist hos omvårdnadspersonal  

Öhrn och Andersson (2006) menar att munvård ibland är en eftersatt del av vård och omsorg 

samt att området dessutom ofta är försummat inom vård- och omsorgsutbildningar. Öhrn, 

Wahlin och Sjödén (2000) beskriver att den huvudsakliga anledningen till att sjuksköterskor 

inte undersökte sina patienter i munnen var att de saknade den kunskap som krävs. Ingen av 

de 90 sjuksköteskorna som ingår i studien uppgav att de fått någon konkret, väsentlig 

utbildning i munvård under sin grundutbildning. Femtiofyra procent av sjuksköterskorna 

uppgav att de tagit del av smärre utbildning i ämnet, 26 procent uppgav att de inte fått någon 

utbildning alls och 20 procent kunde inte minnas om de fått utbildning. Utbildning efter 

grundutbildningen uppgavs vanligen vara i form av instruktioner från mer erfarna kollegor 

eller ibland i samarbete med tandvårdspersonal. Åttiosex procent av sjuksköterskorna önskade 

fortsatt utbildning i munvård. När sjuksköterskorna i studien själva skattade sina kunskaper i 

ämnet så uppgavs kunskap om användandet av fluor samt olika symtom från munnen vara 

lägst medan kunskap om tandborstning och rengöring av proteser högst. 

 

Honnor och Law (2002) undersöker kunskaperna om munvård hos sjuksköterkor och övrig 

sjukvårdspersonal på en onkologisk klinik där tjugosex personal svarade på en enkät. 

Kunskapsbristerna som identifierades rörde bedömning av munnen, upptäckt av vanliga 

problem, kunskap om redskap och lösningar samt läkemedel som påverkar munnen. 

Exempelvis så kunde endast 15 procent av de tillfrågade sjuksköterkorna uppge en av sju 

faktorer som representerar en frisk mun. Åttioen procent av sjuksköterskorna kunde 
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identifiera munsvamp, muntorrhet och tandköttsinflammation men ingen av dem kunde 

identifiera kraftig slemhinneinflammation. Endast 54 procent av sjuksköterskorna valde en 

mjuk tandborste som hjälpmedel vid munvård trots att litteraturen är tydlig med att detta är 

förstahandsvalet. Fyrtiosex procent valde bland metoder och lösningar som forskning visat 

vara skadlig vid munvård, exempelvis en kompress lindad runt fingret. De flesta 

sjuksköterskorna visste att cytostatika kan påverka munnen negativt men 50 procent av dem 

kunde inte uppge mer än tre andra läkemedel med negativ inverkan på munnen. I denna studie 

uppgav 62 procent av personalen att de fått någon form av utbildning i munvård. Sextionio 

procent uppgav att de upplevde sina kunskaper som bristfälliga och efterfrågade mer 

utbildning.  

 

Costello och Coyne (2008) undersöker sjuksköterskors kunskaper om och utövande av 

munvård på medicinska och kirurgiska avdelningar. Av de 43 sjuksköterskor som deltog i 

studien ansåg flertalet, 90 procent, att munvård är en viktig del av sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Dock saknades adekvat kunskap om hur munvård utförs och 

sjuksköterskorna upplevde problem i utövandet i form av tidsbrist, brist på särskilt material 

inklusive tandborstar och tandkräm. Patienterna upplevdes som virriga och inte 

samarbetsvilliga. Vidare uppgavs begränsad utbildning och låg status som orsaker till 

utebliven munvård.  Sextiofyra procent av sjuksköterskorna använde inte något 

bedömningsinstrument. Sjuttio procent av sjuksköterskorna i denna undersökningsgrupp hade 

fått utbildning i munvård men utbildningen hade varit kort. Författarna drar slutsatsen att det 

finns ett behov av uppdaterad utbildning i munvård för sjuksköterskor och adekvat tillgång till 

munvårdsutrustning samt att användandet av bedömningsinstrument framhävs.  

 

Senare forskning visar att behovet av en bättre förståelse för hur munhälsoproblem påverkar 

patienter i palliativt skede kvarstår och är fortsatt en viktig fråga för personalen på hospice 

och i palliativa omvårdnadsteam, särskilt för sjuksköterkor (Rohr, Adams & Young, 2010).  

Wilberg, Hjermstad, Ottesen och Herlofson (2012) skriver om behovet av en höjd 

medvetenhet hos vårdpersonalen om munhälsoproblem och dess allvarlighetsgrad. Författarna 

föreslår ett samarbete med tandvården för att eventuellt öka upptäckt av munhälsoproblem i 

tidigt skede och därmed förbättra symtomlindringen. 

 

Patientens upplevelser 

Ett fåtal studier beskriver munhälsa ur ett patientperspektiv. I en intervjustudie av Borbasi, 

Cameron, Quested, Olver och Evans (2002) presenteras upplevelsen av munsvamp hos 

patienter som genomgår stamcellstransplantation. Delar av resultatet visar att patienterna inte 

tyckte att sjukvårdspersonalen förstod deras problem fullt ut. Vissa patienter upplevde att 

sjuksköterskan inte gjorde något åt problemen från munnen, att de verkade ha fullt upp med 

dagliga rutiner. Smärta beskrevs och liknades vid att ha rakblad i munnen. Vidare beskrevs 

varierande grad av obehag. Detta kunde vara allt ifrån en pirrande känsla i munnen, en konstig 

smak eller en känsla av sårighet till större obehag som känslan av att inte kunna svälja eller att 

något fastnat i halsen. En patient fick okontrollerade diarréer. Smakförändringar ledde till att 

vissa beskrev att mat och dryck inte längre var ett nöje vilket begränsade deras förmåga att 

njuta av livet. 

 

En intervjustudie av Rydholm och Strang (2002) utforskar den allomfattande effekten av 

muntorrhet hos patienter med cancer i palliativt skede, patienter med spridd sjukdom utan 

pågående onkologisk behandling, med fokus på psykologiska och sociala konsekvenser. Delar 

av resultatet visar på att muntorrhet inte var ett enkelt fysiskt problem utan hade djupgående 

inverkan på livskvaliten hos denna patientgrupp.  
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Öhrn och Sjödén (2003) undersöker upplevelsen av information hos patienter med cancer 

avseende munhygien, munvård och egenvård, information om munhälsoproblem, förmågan 

att äta och dricka under behandlingsperioder samt utforskar patienternas inställning till 

undersökning och munvård. Den undersökta patientgruppen behandlades med strålning mot 

huvud- och halsområdet eller fick cytostatika mot hematologisk cancersjukdom. Det 

viktigaste resultatet från studien är att patienterna hade en positiv inställning till att bli 

undersökta i munnen av sjukvårdspersonalen och en positiv inställning till att prata om 

munhygien.  

 

I den senast publicerade artikeln i ämnet skriver Rohr, Adams och Young (2010) om att 

undersöka obehag från munnen ur döende patienters perspektiv. Resultatet visar på att 

munhälsoproblem mer generellt och påtagligt hindrade patienternas dagliga liv och 

livskvalitet.  De beskriver olika besvär från munnen som till exempel muntorrhet, torra läppar 

och smärtande sår samt munsvamp som ledde till negativ inverkan på det dagliga livet. 

Patienterna blev tvungna att ändra sina mat- och dryckesvanor och även valet av mat. 

Förändrad smakupplevelse ledde till minskad aptit och i slutändan viktförlust. Svårigheter att 

tala var ett ytterligare besvär. Sömnlöshet beskrevs och på det psykologiska planet beskrevs 

irritation och frustration. Det sociala livet påverkades genom kommunikationssvårigheter och 

en tvekan till närhet i familjen. Författarna menar att denna studie är den första djupgående 

studien som undersöker upplevelsen och uppfattningen om det breda ämnet munhälsoproblem 

hos patienter i palliativt skede. Författarna skriver att ämnet är outforskat och hänvisar till 

Rydholm och Strang (2002) som en tidigare studie delvis inom samma ämne.  

 

Lidande 

I sjuksköterskans etiska kod ingår att lindra lidande (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 

2007). Lidande kan beskrivas som hela personens privata levda erfarenhet och är därmed 

unikt för varje individ (Kahn & Steeves, 1995). Öhlén (1999) skriver att lidandet uppstår i 

personens upplevelser och att det är omöjligt att säga vad som orsakar lidande. Det är 

betydelsen av händelsen eller förlusten för den drabbade personen själv som avgör om lidande 

orsakas. ”Lidande har att göra med hur man erfar sig själv och sin omvärld. När personens 

helhetsuppfattning av sig själv och sin omvärld hotas eller splittras upplevs lidande” (Öhlén, 

1999, s. 130). Öhlén skriver vidare att det kan vara i situationer när den cancersjukes 

värdighet kränks, när det outhärdliga tar makt över det uthärdliga, som lidande upplevs. 

Lidande kan förstås som en mänsklig process med olika faser som följer på varandra, även om 

det i verkligheten många gånger inte går att särskilja distinkta faser i lidandet (Öhlén, 1999).  

 

Lidande kan lindras på olika sätt. Dels mellanmänskligt genom professionella vårdares och 

närståendes vård och omsorger, dels med hjälp av personens egna sätt att förhålla sig till och 

hantera sitt lidande. Upplevelsen av lidande kommer att balanseras när stödet utifrån 

tillsammans med personens egna resurser ger lindring på ett framgångsrikt sätt (Kahn & 

Steeves, 1995). Enligt Öhlén (2001) kan lidande lindras i en vårdrelation som kännetecknas 

av ömsesidighet, delaktighet och omsorg. Om personen som lider inte upplever detta kan 

utebliven omsorg leda till lidande. Öhlén menar att vårdrelationen kan ge en känsla av att 

förväntas och kunna ha kontroll i det egna livet. Att bli sedd i just den livssituation som 

personen befinner sig i kan göra att personen berörs på ett sätt som lindrar lidande. 
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Omvårdnad vid problem i munhålan, sjuksköterskans roll 

Friedrichsen (2005) beskriver sjuksköterskans roll inom den palliativa vården som beroende 

av kunskaper inom omvårdnad men också av specifika kontextkunskaper med utgångspunkt 

från hospicefilosofi, döendets psykologi, palliativ omvårdnadsteori, avancerad 

symtomlindring, etiska principer och palliativ omvårdnadsforskning. "Centralt för 

sjuksköterskan i palliativ vård är att handla och agera i patientens och den närståendes 

intressen så långt det är möjligt” (Friedrichsen, 2005, s. 377).  

 

Sjuksköterskan i den palliativa vården bör sträva efter att arbeta förebyggande för att 

förhindra att symtom uppkommer. Att aktivt fråga efter patientens eller närståendes 

bedömning av olika symtom samt att tidigt identifiera signaler hos den sjuke eller dennes 

närstående är därför av största vikt. Bedömningsinstrument bör användas. Sjuksköterskan bör 

känna till skillnaden mellan ett normalt tillstånd och ett tillstånd där muntorrhet har lett till 

besvär som infektioner eller munsvamp. Dokumentationen är viktig för att beskriva 

förändringar i tillstånd (Friedrichsen & Petersson, 2005). 

 

Sjuksköterskans roll är viktig då det oftast är sjuksköterskan som är den yrkesprofession som 

finns närmast patienten och är den första person som bedömer patientens problematik 

systematiskt. Kunskapen om olika symtom, dess uttryck och konsekvenser samt möjliga 

behandlingar är därför oerhört viktig. När problem uppstår bör sjuksköterskan kunna göra en 

bedömning av situationen samt vilka insatser som är möjliga, både i form av omvårdnad men 

även av insatser från övriga teamets professioner (Friedrichsen & Petersson, 2005). 

 

”Omvårdnad kan definieras som att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra handlingar 

som främjar hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död, handlingar individen själv skulle utföra 

om hon hade förmåga, kraft, vilja eller kunskap” (Öhrn & Andersson, 2006, s. 154).  

Som en viktig del i att upprätthålla en tillfredsställande personlig hygien under hela livet, även 

i livets slutskede, ingår att vårda mun och tänder (Öhrn & Andersson, 2006). Enligt en studie 

av Öhrn, Wahlin och Sjödén (2000) ville patienter gärna, och till och med mycket gärna, tala 

om munhygien med sjukvårdspesonalen. Detta stödjer föreställningen om att sjuksköterskor 

är nyckelpersoner i det multiprofessionella teamet för att upptäcka symtom från munnen och 

problem med att utföra munhygien samt att, om behov finns, hänvisa patienten till rätt 

vårdinstans (Öhrn & Sjödén, 2003).  

 

Teoretisk referensram 

 

Livsvärlden 

Livsvärldsperspektivet utgör referensram för föreliggande studie. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver livsvärlden som världen som den påträffas i vardagslivet och upplevs direkt 

och omedelbart oberoende av och före förklaringar. Enligt Dahlberg (1997) så existerar 

egentligen inte abstrakta företeelser som exempelvis lidande, mening och hälsa annat än i ett 

livsvärldsperspektiv. ”Det finns ingen annan helhetssyn och inget annat lidande än den eller 

det vi erfar” Dahlberg (1997, s. 97). Öhlén (2001) beskriver begreppet livsvärld som den värld 

vi lever och verkar i utan att ha distans till. ”Världen är en förutsättning för livet och vi tar den 

för givet. Vårt erfarande sker i och genom den. Livsvärlden både formar och formas av 

personen, naturen, kulturen, tingen, medmänniskor, osv” (Öhlén, 2001, ss. 52-53). Genom att 

ta del av berättelser om levd erfarenhet och genom att försöka förstå vad den sjuke själv 

upplever kan vårdaren utveckla sin personliga kunskap och fördjupa sitt yrkeskunnande 

(Öhlén, 1999). 
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SYFTE 

Att belysa munhälsan hos patienter med cancer i palliativt skede ur ett patientperspektiv och 

beskriva deras upplevelse av hjälp med munvård av vårdpersonal. 

METOD  

Studien har en kvalitativ ansats. Ansatsen lämpar sig väl för att få veta mer om människors 

erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Forskaren kan fråga efter 

innebörd, betydelse och nyanser i händelser och handlingssätt. Genom att själv gå in i de 

sammanhang det gäller kan forskaren leta efter levande kunskap i dess naturliga sammanhang 

(Malterud, 2009). För att komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden ger den kvalitativa 

intervjun en unik möjlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En kvalitativ halvstrukturerad intervjumetod har använts. Intervjuerna har genomförts utifrån 

en intervjuguide som fokuserar på temat munhälsa. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som en metod som ”söker förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

43).  

 

Patientens perspektiv 

Närhet och öppenhet i mötet med informanten brukar karakterisera kvalitativa studier. Ett 

inifrånperspektiv med värderingar och erfarenheter är en förutsättning för att kunna tolka den 

information som framkommer. Genom språket tar intervjuaren och informanten del av 

varandras inre världar, ”själ möter själ” (Olsson & Sörenssen, 2011, s.19). Patientens 

perspektiv framkommer genom att forskaren/intervjuaren strävar efter att förstå informanten 

utifrån hans eller hennes personliga perspektiv och referensram och söker efter en så 

fullständig bild som möjligt av informantens situation (Olsson & Sörenssen, 2011).  

 

Livsvärldsintervjun 

Genom att utgå från ett livsvärldsperspektiv menar Dahlberg (1997) att forskaren med den 

kvalitativa intervjun närmar sig fenomenen genom att möta intervjupersonen som subjekt i en 

forskningsdialog där intervjupersonen har möjlighet att uttrycka sina erfarenheter av aktuell 

företeelse. Den levda erfarenheten är väsentlig för förståelsen. De intervjuade personerna kan 

i sådana intervjuer berätta och beskriva hur de erfar världen och en specifik företeelse i ett för 

dem meningsfullt sammanhang och med egna ord. ” I mötet med en annan människa kan en 

mer fullständig inre värld upptäckas, genom att den andres inre värld rekonstrueras och 

återupplevs” Dahlberg (1997, s.62). Enligt Dahlberg vänder sig forskaren genom intervjun till 

människors livsvärld. Strävan är att belysa den inre kärnan, essensen, hos den undersökta 

företeelsen och denna kan därmed belysas, analyseras och beskrivas.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver livsvärdsintervjun som en metod att försöka få fram 

beskrivningar av personens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna 

fenomenen. Det är intervjupersonens relation till sin egen livsvärld som är ämnet för den 

kvalitativa intervjun.  

Undersökningsgrupp  

Patienter med cancersjukdom i palliativt skede som vårdas på en vårdavdelning för denna 

patientgrupp i Stockholm.  
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Urvalskriterier 

Intervjupersonerna är över arton år. De talar och förstår svenska och har en fullgod kognitiv 

förmåga. Personerna har inte vårdats av författaren. De har en cancerdiagnos och vårdas enligt 

riktlinjerna för palliativ vård. Urvalet har skett genom strategiskt urval där informanter har 

valts som har mycket att berätta om forskningsfrågan. En bedömning har gjorts om huruvida 

personen orkar genomföra en intervju. För att säkerställa att urvalskriterierna uppfylls har 

författaren tagit hjälp från vårdpersonalen på avdelningen.  

Genomförande 

Verksamhetschefen för berörd enhet har kontaktats och givit sitt skriftliga godkännande för 

att genomföra studien på vårdavdelningen (bilaga I). Efter godkänt projektplansseminarium 

och godkännande av verksamhetschefen har kontakt tagits med omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskor på avdelningen. Detta för att kunna välja ut de intervjupersoner som uppfyller 

urvalskriterierna och som orkar genomföra en intervju. Utvalda intervjupersoner har därefter 

tillfrågas av författaren, muntligt och skriftligt (bilaga II), om deltagande. Efter en till två 

dagars betänketid har informationen följts upp och intervjupersonen tillfrågats om hon/han är 

villig att delta. En intervjuguide utformades (bilaga III) och en pilotintervju genomfördes för 

att testa intervjuguidens användbarhet. Totalt har sex intervjuer genomförts. Intervjuerna har 

genomförts på den enskilde patientens rum för avskildhet och integritet. Intervjuerna har 

spelats in med hjälp av en digital diktafon. Kompletterande uppgifter och observationer under 

intervjun har spelats in eller antecknats i direkt anslutning till intervjun.  

Databearbetning och analys 

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts för att analysera intervjudata. Vald analysmetod 

är systematisk textkondensering enligt Malterud (Malterud, 2009). Metoden har valts därför 

att den lämpar sig för beskrivande tvärgående analys av fenomen ur ett material från flera 

olika informanter för att kunna utveckla nya beskrivningar och begrepp. 

Det inspelade materialet har skrivits ner ordagrant av intervjuaren i nära anslutning till själva 

intervjun. Harklingar och hostningar har uteslutits vid transkriberingen medan upprepningar, 

skratt och hummanden har tagits med för att upprätthålla en närhet till ursprungshändelsen 

och ge liv åt texten. Även händelser under intervjun har textats ner för att göra det möjligt för 

intervjuaren att komma ihåg den situation där historien berättades. Sådana händelser kan vara 

att intervjupersonen till exempel tog en paus för att dricka eller letade efter något som hon/han 

ville visa intervjuaren. ”Texten ska också göra det möjligt att läsa mellan raderna, i den 

bemärkelsen att forskaren tvingas att på nytt dra sig till minnes även den situation där 

historierna berättades och inte bara de ord som sas” (Malterud, 2009, s. 78). 

 

Genom transkriberingsarbetet får forskaren en detaljerad och tidig tillgång till materialet. I 

omvandlingen från ord till text återupplevs erfarenheterna från intervjusituationen vilket ger 

en ytterligare dimension till materialet och samtidigt är en inledning till de frågor som mer 

systematiskt ställs under analysfasen. Transkriberingen är ett filtrerings- och tolkningsled där 

forskaren genom sin närkontakt sätter sina spår i materialet och den analytiska processen 

påbörjas (Malterud, 2009). 

 

 

Analysmetoden systematisk textkondensering genomförs i fyra steg; 
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Fas 1 

För att få en helhetsbild och lära känna materialet genomfördes en noggrann genomläsning av 

hela textmaterialet. Teman som kunde representera studiens problemställning eftersöktes. 

Enligt Malterud (Malterud, 2009), gjordes ingen systematisering i samband med detta arbete 

utan målet var att vara öppen för de intryck som materialet förmedlade. De teman som 

framträdde efter genomläsningen namngavs och utgjorde ett första intuitivt och databaserat 

steg i att organisera materialet. Sex teman framträdde och döptes till;  

 

 Olika besvär 

 Autonomi 

 Integritet 

 Självhjälp 

 Hjälp av andra 

 Munnen i relation till övriga kroppen 

  

Fas 2 

I analysens andra fas organiserades den del av materialet som skulle studeras närmare. Detta 

gjordes genom att de delar av texten som kunde belysa problemställningen sorterades. En 

systematisk genomläsning av materialet rad för rad genomfördes för att identifiera 

meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet utgörs av text som innehåller kunskap om 

ett eller flera teman från första fasen. Temana i sin tur representerar preliminära idéer kring 

olika aspekter av problemställningen som ska belysas. Samtidigt som meningsbärande enheter 

i texten valdes ut så systematiserades de vilket kallas för kodning.  

 

Kodningsarbetet inriktade sig i det här skedet på att samla och klassificera de meningsbärande 

enheterna utifrån innehåll och resulterade i resultatgrupper som på ett eller annat sätt hade 

något gemensamt. Livsvärldsperspektivet användes som en hjälp i att ta ställning till 

samhörighet och skillnader i teman och koder. 

 

I samband med kodningsarbetet bedömdes det att några av ovan beskrivna teman delvis 

behandlade samma saker. Därför slogs temat ”integritet”, ”autonomi” och ”hjälp av andra” 

ihop till ett tema under namnet ”hjälp av vårdpersonal”. För att vidare justera 

ursprungstemana till mer exakta koder ändrades temanamnet ”olika besvär” till ”upplevelser 

från munnen” och temanamnet ”självhjälp” till ”olika vägar till lindring”. Analysarbetet 

fortsatte efter dessa justeringar med koderna; 

 

 Upplevelser från munnen 

 Hjälp av vårdpersonal 

 Olika vägar till lindring 

 Munnen i relation till övriga kroppen 

 

De meningsbärande enheterna samlades i en tabell och sorterades under kod och respektive 

intervjuperson. Vidare upprättades en matris som visade på var i ursprungstexten varje enskild 

meningsbärande enhet var hämtad och från vilken intervjuperson.  

 

Materialet var efter denna procedur reducerat till ett dekontextualiserat urval av sorterade och 

meningsbärande enheter vilket syftade till att kunna rikta studiens frågor till det väsentliga i 

textmaterialet.  
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Fas 3 

Genom att kondensera innehållet under varje enskild kod eftersöktes innebörd i materialet i 

denna fas. Fortsatt noggrann genomläsning av texten syftade här till att söka efter nyanser och 

olika aspekter av innebörden vilket ledde fram till att materialet under de enskilda koderna 

sorterades i subgrupper. Som exempel på detta så delades koden ”Hjälp av vårdpersonal” upp 

i subgrupperna; ”Att ta emot hjälp”, ”Autonomi” och ”Integritet”. Efter detta fokuserades 

analysarbetet på subgrupperna som var och en kondenserades till en arbetsanteckning, en 

sammanfattning av innehållet i subgruppen. Några citat valdes ut från varje sammanfattning 

för att illustrera innehållet. Koden som döpts till ”Munnen i relation till övriga kroppen” hade 

inte tillräckligt rikt material för att delas in i subgrupper men behandlades i övrigt som de 

andra kodgrupperna. 

 

Fas 4 

I denna fas sattes det kondenserade materialet ihop igen, rekontextualiserades. För att kunna 

beskriva för andra vad som kommit fram under analysen så sammanfattades fynden i form av 

återberättelser. Kunskapen från varje enskild kodgrupp och subgrupp sammanfattades i en 

innehållsbeskrivning med syftet att belysa och beskriva olika aspekter av problemställningen 

för läsaren. För att illustrera det som presenterats i texten valdes några citat ut från de 

meningsbärande enheterna och placerades i anslutning till sin text. Som rubriker till 

presentationen valdes de kodnamn och namn på subgrupper som använts under analysarbetet.  

 

Ett sista led i analysarbetet bestod i att validera fynden i förhållande till sitt 

ursprungssammanhang. Enligt Malterud (2009) ska beskrivningar i resultatet kunna återföras 

till den situation som dataunderlaget kommer ifrån. Detta gjordes genom att rekontextualisera 

resultatet i relation till materialet. Som hjälp i detta arbete användes den matris som 

upprättdes i fas två tillsammans med hela ursprungstexten från respektive intervju.  

 

Forskningsetiska övervägande 

Redan i studiens första skede bör värdet av undersökningen övervägas utifrån i vilken mån 

eftersträvad kunskap förbättrar den undersökta människans situation (Kvale & Brinkmann, 

2009). Detta utgör föreliggande studies nyttoperspektiv, att nyttan med studien överväger de 

eventuella risker som patienterna utsätts för. Vidare beskrivs det informerade samtycket vilket 

i denna studie inneburit att intervjupersonerna informerats av författaren om studiens upplägg 

och syfte och att det är frivilligt att delta samt möjligheten att avbryta sitt deltagande i studien 

när som helst. Konfidentialiteten återkommer genom hela arbetet och kan specifikt innebära 

att intervjupersonernas integritet respekteras och att intervjumaterialet kodas och förvaras i 

författarens egen dator med lösenordskydd. Intervjumaterialet läses endast av författaren och 

handledaren.  

 

Utöver ovan beskrivna etiska aspekter vill författaren belysa nyttjandekravet som Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in från 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet, i det här fallet en 

kandidatuppsats. Vidare beskrivs begriplighetskravet som innebär att intervjupersonerna 

självständigt ska kunna ta ställning till om de vill medverka genom att få tydlig och begriplig 

information. Informationen ska utgå från lekmannanivå och inte vara för lång.  
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En ytterligare etisk aspekt i studien är att hjälp har behövts av vårdpersonalen på aktuell 

vårdavdelning för att välja ut lämpliga intervjupersoner. Detta för att välja ut de patienter som 

orkat genomföra en intervju men också för att hitta rätt tillfälle när det varit lämpligast för 

patienten. Stor vikt har lagts vid att ta hänsyn till patientens aktuella situation. Patientens 

allmäntillstånd kan variera från dag till dag och från stund till stund.  I möjligaste mån har 

arbetet med studien anpassats till personalens arbete för att inte störa eller belasta dem i 

onödan. Författaren har varit uppmärksam på om patienten i intervjusituationen skulle visa 

tecken till obehag eller ovilja, muntligt eller genom sitt kroppsspråk. Detta för att kunna fråga 

om det är något som upplevs som obehagligt och vid behov avbryta intervjun.  

 

Om patienten skulle ha upplevt obehagliga känslor knutna till situationen eller studien har 

planen varit att erbjuda stöd i form av samtal med författaren eller handledaren. Om intervjun 

skulle ha givit upphov till obehagliga känslor som inte var kopplat till aktuella 

frågeställningar planerades att erbjuda stöd från författaren eller avdelningens 

omvårdnadspersonal.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om obalansen i relationen mellan intervjuare och 

intervjuperson där intervjuaren vanligen är den mäktigare. Författaren är medveten om 

patienternas utsatta situation som bland annat innefattar obotlig sjukdom med olika symtom 

samt att patienten inte befinner sig i sin hemmiljö. 

RESULTAT 

Patienterna som deltog i studien var i åldrarna 49 till 95 år, fyra kvinnor och två män. De hade 

känt till sin cancersjukdom i allt från några månader upp till fyra år. Vårdtiden på avdelningen 

varierade från en vecka till fem månader. 

Resultatet redovisas utifrån fyra huvudkategorier som belyser hur patienterna upplevde sin 

munhälsa och hur det kändes att ta emot hjälp med munvård av vårdpersonalen. Under tre av 

kategorierna förgrenas resultatet ut i närmare beskrivningar av problemställningen utifrån de 

underkategorier som framkommit under analysarbetet. För att illustrera patienternas 

upplevelser används några citat i anslutning till respektive kategori.  

Upplevelser från munnen 

Alla informanterna rapporterade om besvär från munnen. De flesta hade pågående besvär. En 

informant uppgav sig besvärsfri för närvarande men beskrev besvär i tidigare 

behandlingssituationer. Besvärens svårighetsgrad beskrevs som varierande. Det vanligaste 

problemet som framkom var muntorrhet vilket alla informanterna beskrev. Vidare beskrevs 

svampinfektioner i munnen, smakförändringar och blåsor. Olika dimensioner av besvären 

framkom. Fysiska problem kunde beskrivas som till exempel smärta medan samma besvär 

kunde ge upphov psykisk påverkan som exempelvis irritation eller funderingar kring orsaken 

till besvären. Sociala aspekter framkom så som talsvårigheter eller svårigheter att äta. Möten 

med vänner eller familj kunde bli inställda till följd av besvär från munnen. 

Muntorrhet 

Alla informanterna hade erfarenhet av muntorrhet, antingen som ett aktuellt pågående 

problem eller sedan tidigare till exempel i samband med cytostatikabehandling. Några 

informanter beskrev konsekvenserna av muntorrheten som enbart fysiska besvär i form av 

obehagskänsla eller smärta i munnen medan andra beskrev problem av både fysisk, 



                       

12 
 

psykologisk och social karaktär. Fysiska besvär kunde utöver ovanstående upplevas som 

strävhet i munnen eller torrsprickor på läppar och i mungipor. En informant beskrev en känsla 

av att bakteriefloran och pH-värdet hade förändrats vilket gav en upplevelse av obalans i 

munnen. Vidare beskrevs dålig smak i munnen och dålig andedräkt där personen själv kunde 

känna sin egen andedräkt. Flera informanter beskrev psykologiska konsekvenser av 

muntorrheten som till exempel känslor av irritation och rädsla för att upplevas som ofräsch. 

En informant beskrev förlust av egna ideal på grund av att hon kände sig tvungen att ta 

läkemedel som gav muntorrhet för att lindra andra besvär. Funderingar kring bakomliggande 

orsaker till besvären framkom. Cancersjukdomen ansågs kunna vara en orsak i sig medan 

olika läkemedel och särskilt Morfin var andra orsaker. Sociala konsekvenser av muntorrheten 

beskrevs av några informanter och kunde yttra sig som svårigheter att tala och rädsla för att 

lukta illa från munnen.  

 

”Då blir man så rejält torr i munnen, sådär nästan så att tungan vill spricka, och då kan man 

ju inte prata tillslut” 

 

”För man kan inte vara sig själv när man är torr i mun” 

 

”Allting blir liksom galet på något vis, man känner att kroppen förlorar sin intelligens eller 

vad jag ska säga. Det är sorgligt” 

 

Smakförändringar 

En informant beskrev smakförändringar. Att detta skulle kunna hända kände personen till 

sedan tidigare men blev ändå överraskad av upplevelsen. Av erfarenhet fanns förväntningar 

på hur viss mat skulle smaka och detta gjorde att smakförvrängningen blev en märklig 

upplevelse. Maten kunde plötsligt inte smaka någonting alls eller ha en oväntad smak. 

Förväntat milda smakupplevelser kunde upplevas som kryddstarka. Viss mat kunde få en 

oväntad bismak eller smaka kemiskt. Många saker smakade salt. 

 

”Och så tänker jag, men är det verkligen så? Allting kan ju inte vara för salt, det är lite 

konstigt” 

 

”Det kom jag fram till sedan, det enda som gick att dricka och som inte smakade konstigt, det 

var mjölk med is” 

 

”Men det är lite konstigt måste jag säga, för man har ju den där förväntan” 

 

Munsvamp 

Munsvamp beskrevs av två informanter. Infektionen hade i det ena fallet varit smärtsam och 

gjort det svårt att äta och dricka. Munslemhinnan upplevdes inte längre som slät och släppte 

ifrån sig vita flagor som fastnade på olika ställen i munnen vilket upplevdes som 

motbjudande. Känslor av att vara ofräsch i munnen och kanske ha dålig andedräkt beskrevs 

samt även besk smak i munnen. När behandling mot munsvampen sattes in upplevdes den 

som effektiv men lite fördröjd.  

 

”Dels så fick jag ju sån här svamp i munnen. Det liksom flagade från insidan av kinderna. Så 

att det gjorde väldigt ont och försöka att äta och dricka” 

 

”Det var så här äckligt, och liksom inget fräscht” 
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”Man vill ju inte att någon ska tycka att man kanske har dålig andredräkt” 

 

Blåsor 

En informant hade av och till blåsor i munnen. Besvären hade varit som värst i samband med 

de första cytostatikakurerna och sedan upplevts som något lindrigare för varje kur. Blåsorna 

kunde uppkomma när som helst även mellan kurerna och det kunde ske hastigt. Även små 

blåsor som knappt kunde uppfattas med blotta ögat kunde ge stora besvär i form av sveda och 

smärta. Det blev svårt att sköta munhygienen på grund av att det till exempel gjorde ont att 

använda tandkräm och att borsta tänderna. Att äta kunde vara så smärtsamt att hon hellre 

avstod. Blåsorna kunde försvinna efter några dagar men gjorde det svårt att till exempel 

planera in måltider med vänner och kunde även förta upplevelsen av en gemensam måltid på 

grund av smärtor.  

 

”Det kan ja, mat, godis, vad som helst. Och då känns det som att man har druckit sån här 

skållhet choklad så att man liksom har fått en brännskada, så känns det” 

 

”Rätt var det är kan det bara poppa upp, så helt plötsligt så kan jag få det” 

 

”Det är ju inte kul att äta” 

 

Hjälp av vårdpersonal 

En av informanterna hade erfarenhet av helt och fullt få hjälp med munhygienen. Övriga hade 

varierande erfarenheter av att bli inspekterade/undersökta i munnen eller få olika hjälpmedel 

utlämnade. Flera hade tankar om hur det skulle kunna vara att komma i situationen där hjälp 

med munhygienen skulle bli nödvändig. Att bevara sin autonomi och integritet framkom som 

viktigt. Flera informanter uppgav att omvårdnadspersonalen säkert hade den kunskap och de 

egenskaper som krävs för att utföra denna uppgift men helst ville man sköta sig själv så länge 

som möjligt. En annan informant beskrev att hon inte behövde hjälp med munnen, hon skötte 

sin hygien själv. Därför trodde hon att personalen inte hade tänkt på att fråga om 

munhygienen. Längre fram, när hjälpbehovet eventuellt blev större skulle hon tillfrågas trodde 

hon.  

 

Att ta emot hjälp 

En informant hade fått hjälp med hela sin munhygien av sjukvårdspersonalen vilket beskrevs 

som fullkomligt naturligt i situationen. Att få hjälp med munvård var inte annorlunda än att få 

hjälp med något annat. En annan informant beskrev att om hon skulle komma att behöva ta 

emot hjälp med munvård så skulle hon nog kunna vänja sig vid det även om tanken inte 

upplevdes som lockande. Spekulationer om att andra människor till och med skulle kunna 

uppleva det obehagligt att behöva ta emot hjälp med munvård framfördes. Särskilda krav på 

sjukvårdspersonalen som skulle utföra eventuell munvård beskrevs där närvaro var en viktig 

egenskap.  

 

”Det märker jag ingenting av, det är ingen skillnad. Jag får hjälp med allting, det är bra!” 

 

”Det är väl inget jag ser fram emot liksom, det behöver ju inte uppstå. Jag menar, det kan 

hända mycket på vägen. Men, nej, det skulle jag väl klara av om jag skulle behöva det tror 

jag. Men jag tror att man vänjer sig vid allt när man är så illa tvungen” 

 

”Det ställer stora krav på dom som ska göra det, utföra det, och närvaro” 
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Autonomi 

Alla informanter utom en skötte sin munhygien själv. De flesta beskrev att det var så de ville 

ha det så länge det var möjligt. Tankar om att eventuellt hamna i en situation av hjälplöshet 

framkom från en informant. Detta framfördes som en trolig negativ upplevelse men samtidigt 

trodde informanten att situationen skulle göra att man vande sig. Samma person framförde att 

hon gärna lyssnade till goda råd rörande munvård men sedan ville ta egna grundade beslut.  

 

”Så länge jag kan så sköter jag mig själv, det är faktiskt inte så dumt. Tänk på dom som inte 

själva kan säga till eller sköta munnen själv” 

 

”Men det är en sådan där sak som jag har tänkt på väldigt mycket över huvud taget, att bli 

hjälplös” 

 

”Det är klart att jag lyssnar på råd, om jag får råd. Och sedan begrundar jag och sedan 

lyssnar jag på mitt eget omdöme och mina erfarenheter och mina kunskaper” 

 

Integritet 

Att visa upp munnen för vårdpersonalen beskrevs av en informant som något man förväntades 

göra, som vid ett traditionellt läkarbesök. Vårdpersonalen förväntades vara van att utföra 

undersökningar av munnen men helst skulle personen vilja vara förberedd inför 

undersökningen för att kunna rengöra munnen och känna sig fräsch. Oro framfördes för att 

eventuellt lukta illa i munnen när någon kom så nära inpå. En informant som inte fått hjälp 

med munvård beskrev att hon trodde att det skulle kunna kännas lättare att ta emot hjälp med 

munnen än med övrig kroppshygien.  

 

”Ofta dyker dom ju upp här bara. Men skulle jag veta om innan, då skulle jag nog tänka; oj, 

nu måste jag borsta tänderna innan, nu måste jag vara lite fräsch i munnen” 

 

”Även om man vet att dom är vana så är det ju ändå, ja, det är den där känslan att liksom 

både flintskallig och lukta illa i munnen kanske” 

 

”Då kan man ju säga att helst ville man ju inte att dom ska komma så nära så att dom, 

liksom” 

 

Olika vägar till lindring 

Alla informanterna beskrev olika sätt att lindra symtom eller läka besvär från munnen. En rad 

hjälpmedel från sjukvården användes. Utöver de medel som erbjöds från vårdspersonalen 

beskrevs en rad egna metoder och produkter för lindring. Några av informanterna skaffade 

själv produkter till munnen eller bad vänner att hjälpa till.  

 

Medel för lindring 

Flera av informanterna använde munspray som saliversättning. Sugtabletter för att stimulera 

salivproduktion användes av en informant. Samma person använde en gel som fuktade och 

smorde munslemhinnan och tungan.  En informant hade erfarenhet av ett läkemedel som 

användes lokalt i munnen mot munsvamp samt en smärtlindrande produkt som skulle penslas 

på munslemhinnan.  
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”Sugtabletter ja, och dom är ju i och för sig bra för dom kan man ju liksom bara ta en tablett 

i mun. Dom lär man sig ju ganska snabbt och ändå kunna prata något så när” 

 

”Jag använder någon sådan där salivspray och som är någon mintsmak, men det försvinner 

ju väldigt snabbt” 

 

”Jag skulle ta det innan maten, så att jag skulle kunna äta. Sedan råkade jag ta för mycket så 

jag fick på tungan och då kände jag att det var inte, liksom urgh, det var jätteäckligt. Tungan 

domnade och det var någon konstig smak.” 

 

Egna lösningar 

Vatten användes av alla för att lindra muntorrhet eller som det enda som gick att använda i 

munnen utan att göra ont. En informant hade alltid fönstret öppet för att motverka torr 

inomhusluft. Samma person använde sig av naturprodukter i form av drycker för att uppnå en 

känsla av balans i munnen samt en speciell tandkräm som också var en naturprodukt. För att 

kunna få i sig mat och dryck så provade man sig fram eller undvek det som gjorde ont att äta 

eller smakade konstigt. En informant beskrev att det krävdes en hel del planering för att alltid 

ha tillgång till medel mot muntorrhet när det behövdes. Av rädsla för att lukta illa i munnen så 

hade en person alltid med sig olika halstabletter. Bristande ork och kraft beskrevs av en 

informant som en form av anpassning till rådande situation där omsorger om munnen fick 

prioriteras ner.  
 

”Gelen är ju, det kan man ju inte hålla på att stå där och greja med fingrarna i mun medans 

man pratar med folk, det är inte så trevligt. Utan det gör man på kvällen eller när man är 

själv” 

 

”Jag har druckit en väldigt uppfriskande drink här på morgonen, en sådan där superdrink, så 

nu känner jag inte någonting” 

 

Munnen i relation till övriga kroppen 

Några av informanterna beskrev hur de upplevde problem från munnen i relation till övriga 

besvär från kroppen. En informant beskrev sin muntorrhet som en bisak jämfört med smärtor 

och existentiellt lidande som hon upplevde samtidigt. Samma informant kände sig tvungen att 

ta läkemedel som gav muntorrhet trots att detta innebar att hon frångick sina ideal. Att göra 

sig själv medveten om vad som händer i kroppen beskrevs som en strategi för att skapa balans 

och kunna förhålla sig till besvär från både kroppen och munnen. En informant beskrev hur 

besvären från munnen lades till en mängd andra problem i situationen och sammantaget blev 

det mycket att uthärda.  

 

”Det är så mycket annat som har tagit över. Smärtor och existentiellt lidande och… Ja, så det 

har liksom blivit en bisak för mig tror jag” 

 

”Så att jag försöker hela tiden, ja, vara medveten om vad som händer med min kropp, på 

något vis hjälpa kroppen att ha en så bra balans som möjligt i det här. Så känns det som att 

jag förhåller mig till det här med munnen också” 

 

”För sedan har jag ju andra besvär också emellanåt, så att det blir så mycket. Ja. Både det 

ena och det andra” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien är genomförd med en kvalitativ halvstrukturerad intervjumetod. Forskningsfrågan 

styr val av metod och med denna forskningsmetod vill forskaren få en detaljerad beskrivning 

av vad intervjupersonen upplever och känner inför forskningsfrågan (Forsberg & Wengström, 

2012). Litteratursökningen inför studien visade att ämnet till stor del är outforskat vilket ger 

ett bra utgångsläge för en intervjustudie.  

Författaren till föreliggande studie anser att intervjuer lämpar sig väl för att kunna belysa 

munhälsan hos patienter med cancer i palliativt skede samt hur patienterna upplever att få 

hjälp med munvård av vårdpersonalen. ”Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som 

ger ett privilegierat tillträde till människors upplevelse av den levda världen” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 45). 

En halvstrukturerad intervju innebär att ämnesområdet är förutbestämt och att intervjuaren 

bestämmer under intervjuns gång på vilket sätt och i vilken ordning frågorna ställs. Forsberg 

och Wengström (2012) menar att svagheten med den halvstrukturerade intervjun är att 

frågorna kan uppfattas på olika sätt av intervjupersonerna och att detta kan minska 

homogeniteten i det insamlade materialet. Styrkan med metoden kan å andra sidan vara att det 

förutbestämda ämnesområdet ökar homogeniteten i materialet. 

När det gäller kvalitativa studier kan ett urval som är rikt på information vara ett mer adekvat 

kriterium än att det är representativt. Urvalet ska sättas samman så att det innehåller material 

om det som studien ska belysa (Malterud, 2009). Enligt författaren till föreliggande studie så 

passar de uppsatta urvalskriterierna enligt metodavsnittet väl för ändamålet.  

 

Författaren har genomfört intervjuerna själv. Enligt Granskär och Höglund-Nilsen (2009) 

grundar sig pålitligheten i kvalitativa studier bland annat på hur trovärdig insamlingen av data 

varit. Att forskaren själv genomför samtliga intervjuer stärker datamaterialets trovärdighet. 

För att minska risken att missa information i intervjusituationen användes diktafonen under 

hela mötet och även till att i direkt anslutning till intervjun spela in iakttagelser som inte 

uttalats. Exempel på detta kunde vara kroppsspråk, stämning, var intervjun utfördes med 

mera. För att skapa ett så jämlikt möte som möjligt lades stor vikt vid att anpassa situationen 

efter patientens önskemål. Patienterna valde tidpunkt och plats för intervjun. Kraft och ork 

varierar påtagligt och snabbt i denna patientgrupp och detta fick avgöra om och när det blev 

någon intervju. Alla intervjuerna genomfördes på patientens eget rum. De flesta valde att sitta 

på eller ligga i sin säng. Intervjuerna genomfördes således på en lugn plats som under 

omständigheterna får betraktas som trygg. Ingen av patienterna hade träffat författaren innan 

studien påbörjades och hade på så vis ingen beroendeställning. Ingen verkade ta minsta notis 

om diktafonen.  

 

I studien ingår totalt sex intervjupersoner. Inledningsvis genomfördes en pilotintervju som 

senare bedömdes kunna ingå i studien då inga justeringar gjordes i intervjuguiden och 

innehållet i insamlad data var rikt och svarade väl mot syftet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) beror antalet nödvändiga intervjupersoner på undersökningens syfte, att så många 

personer ska intervjuas som behövs för att ta reda på det som efterfrågas. Ett riktvärde för 

intervjustudier anges som 15 intervjuer med en variation på plus eller minus tio personer. 

Författaren till föreliggande studie upplevde att insamlad data var rikt och tillräckligt efter den 

sjätte intervjun.  
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Transkriberingen är en fas i arbetet där insamlad data omvandlas till text som gör analysen 

möjlig. I samband med att ett muntligt samtal ska omvandlas till text sker alltid en 

förvrängning av händelsen. Transkriberingen kan endast ge en begränsad bild av det som ska 

studeras och viss innebörd går förlorad eller förändras under processen (Malterud, 2009). För 

att i möjligaste mån motverka dränering av innehållet i datamaterialet har transkriberingen 

skett i nära anslutning till intervjutillfället. Texten har skrivits ner ordagrant med undantag för 

hostningar och harklingar som inte ansågs tillföra något till materialet. Fältanteckningar som 

beskriver intervjusituationens kontext har hjälpt till att återskapa situationen så att minnet av 

intervjun kompletterar den skrivna texten.  

 

Den teoretiska referensramen beskrivs av Malterud (2009) som de glasögon forskaren har på 

sig när hon läser materialet och identifierar mönster. På detta vis blir referensramen en 

integrerad del av forskningsmetoden. Livsvärldsperspektivet valdes som referensram till 

föreliggande studie därför att den ger möjlighet till att ta del av berättelser om levd erfarenhet 

och försöker förstå vad den sjuke själv upplever. I det praktiska arbetet med att analysera 

materialet i studien lades livsvärldsperspektivet åt sidan i analysens första fas där enligt 

Malterud (2009) öppenhet för intryck var syftet och ingen systematisering skulle göras. I 

analysens andra del användes livsvärldsperspektivet som hjälp med att hitta och sortera de 

meningsbärande enheterna. På detta sätt levde livsvärldsperspektivet sedan vidare genom 

analysarbetets övriga faser.  

 

I den tredje fasen av analysarbetet grenades kodgrupperna ut i subgrupper. Här menar 

Malterud (2009) att det kan vara bra att fler än en person läser texten för att skapa utrymme 

för olika tolkningar. Både författaren och handledaren till föreliggande studie läste därför 

texten i kodgrupperna. Detta arbetssätt tillförde en styrka till arbetet då vidare arbete med 

subgrupperna kunde diskuteras och kommenteras. Ett val som gjordes i denna fas var till 

exempel att samla material om upplevelser av fysisk, psykologisk och social karaktär under 

samma subgrupp. Detta gjordes för att inte material skulle komma ifrån sitt sammanhang.  

 

I analysens slutskede prövades resultatet genom att systematiskt leta efter data som skulle 

kunna motsäga slutledningarna. Enligt Malterud (2009) så lägger den kvalitativa analysen inte 

tonvikten på siffror och omfattning men att det är skillnad på kunskap som har förankring i 

stora delar av materialet och den som kommer från enstaka individer. Malterud menar att det 

inte är ovanligt att vissa informanter kommer med särskilt rika bidrag. Detta innebär inte 

något problem för studien men det ska finnas en medvetenhet om detta när det gäller 

resultatets överförbarhet. I föreliggande studie bidrar inte alla informanterna till alla 

kodgrupperna. Vissa informanter gav rikare bidrag än andra. Enligt Malterud (2009) så är 

överförbarhet en förutsättning för kunskap som ska kunna delges andra. Fynden ska kunna ge 

mening utanför sig själva och resultatet få andra att bättre förstå något på sitt eget område. 

Författaren anser att resultatet från föreliggande studie uppfyller kriterierna för att kunna 

överföras till andra, liknande sammanhang.  
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Resultatdiskussion 

Studiens resultat ger en bild av att upplevelser från munnen kan ha flera dimensioner och få 

långtgående konsekvenser för den enskilde individen. De dimensioner som framträtt har varit 

av fysisk, psykologisk och social karaktär och för att behålla beskrivningarna av 

upplevelserna i sitt sammanhang har författaren valt att presentera de tre dimensionerna 

tillsammans. 

Upplevelser från munnen  

Alla patienterna som ingick i studien hade eller hade haft problem i munnen av något slag 

under den sjukdomsperiod som studien belyser. Det vanligaste besväret, som beskrevs av 

samtliga deltagare, var muntorrhet. Flera tidigare studier beskriver att problem från munnen är 

vanligt i denna patientgrupp samt att just muntorrhet är mest förekommande (Rohr, Adams & 

Young, 2010; Wilberg, Hjermstad, Ottesen & Herlofson, 2012).  

Rydholm och Strang (2002) beskriver i sin studie muntorrhetens allomfattande inverkan på 

patienter med cancer i palliativt skede. Resultatet visade att muntorrheten hade djupgående 

inverkan på livskvaliten i denna patientgrupp. Föreliggande studie ger en bild av vilka olika 

konsekvenser besvär från munnen kan få. Det framgår tydligt att de fysiska upplevelserna 

endast är en av flera dimensioner. Muntorrhet kunde ge obehagskänsla eller smärta men också 

få långtgående psykologiska konsekvenser som till exempel en upplevelse av förlust av egna 

ideal. Flera informanter kände väl till vilka av de läkemedel de använde som gav muntorrhet. 

Att veta om detta men ändå känna sig tvungen att ta detta läkemedel gav upphov till 

motstridiga känslor hos en kvinna. En ständig balansgång i beslut om nytta och konsekvenser 

beskrevs. Att munhälsa inte längre ska betraktas som enbart frånvaro av sjukdom bekräftas av 

Andersson et al. (2009) som beskriver hur komplext begreppet munhälsa kan vara.  

 

Svampinfektion i munnen visade sig kunna vara smärtsamt men även kunna ge både känslor 

av att vara ofräsch och rädsla för att lukta illa i munnen. De båda senare besvären kan enligt 

författaren vara saker som kan leda till negativa konsekvenser i sociala sammanhang. Borbasi 

et al. (2002) beskriver hur patienter med munsvamp kunde uppleva en mängd olika besvär 

från munnen men också att de inte tyckte att sjuksköterskorna förstod deras problem fullt ut. 

 

I föreliggande studie visade sig även blåsor i munnen kunna få konsekvenser av flera slag. 

Smärtan som uppkom av blåsorna ledde till försämrad nutrition och även till försämrad 

munhygien. Båda dessa faktorer kan i sin tur leda till ytterligare problem för patienten. På det 

sociala planet blev konsekvenserna att det blev svårt att planera måltider med vänner och 

familj samt att upplevelsen av måltiden kunde förstöras. Rohr, Adams och Young (2010) 

beskriver i sin studie att munhälsoproblem hos patienter i palliativt skede påverkar 

patienternas livskvalitet generellt och påtagligt vilket även föreliggande studie visar. 

 

Hjälp av vårdpersonal  

En av patienterna i studien hade ett i det närmaste totalt omvårdnadsbehov. Denna patient fick 

hjälp med munvård av vårdpersonalen. Upplevelsen beskrevs med ord och kroppsspråk som 

något som inte var det minsta besvärande, ”det märker jag ingenting av”. Att få hjälp med allt 

beskrevs som något som var bra. Övriga patienter gav uttryck för att de ännu kunde och ville 
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sköta sin munvård själva. Detta var både praktiskt och kändes bäst utifrån ett integritets- och 

autonomiperspektiv. Ingen av patienterna gav uttryck för att ha saknat något stöd eller hjälp 

från vårdpersonalen angående munhälsan. Patienterna berättade att de trodde att de skulle få 

den hjälp de behöver med munnen när de inte längre kan sköta den själv. Patienterna utgick 

ifrån att vårdpersonalen var van att utföra munvård. Författaren till föreliggande studie 

upplevde ibland att patienterna stod inför svåra val och situationer som skulle ha kunnat 

undvikas om de tillfrågats om hur det kändes i munnen. Kanske skulle en ökad delaktighet 

från vårdpersonalens sida i ett tidigare skede göra att graden av självhjälp och egna lösningar 

kunde minska till förmån för beprövade preparat och metoder. Öhrn, Wahlin och Sjödén 

(2000) beskriver att den huvudsakliga anledningen till att sjuksköterskor inte undersöker sina 

patienter i munnen var att de saknade den kunskap som krävs. De flesta sjuksköterskorna i 

studien önskade mer utbildning i munvård. Rohr, Adams och Young (2010) visar att behovet 

av en bättre förståelse för hur munhälsoproblem påverkar patienter i palliativt skede kvarstår 

och är en fortsatt viktig fråga för vårdpersonalen på hospice och i palliativa omvårdnadsteam. 

Två patienter gav uttryck för hur de trodde att det skulle kunna komma att kännas att få hjälp 

med munvård av vårdpersonalen. Olika tankar kring detta beskrevs. Den ena trodde att det 

skulle gå att vänja sig vid detta precis som annat i situationen. Det fanns det som troligen 

skulle kännas värre än att få hjälp med munvård, till exempel kroppshygienen. Hon skulle 

vänja sig därför att hon skulle bli tvungen men tanken kändes inte angenäm. Vidare trodde 

hon att många människor skulle kunna uppleva det som obehagligt att få hjälp med munvård. 

Den andra patienten beskrev att hon helst inte skulle vilja att vårdpersonalen kom så nära som 

vid munvård. En känsla av att vilja vara förberedd vid eventuell hjälp beskrevs samt rädsla för 

att lukta illa i munnen.  

 

Den intervjuperson som i föreliggande studie verkligen hade upplevt att få hjälp med munvård 

upplevde alltså detta som fullkomligt naturligt medan några av de som ännu inte upplevt det 

trodde att det skulle kunna komma att bli en negativ upplevelse. Öhrn och Sjödén (2003) 

utforskade bland annat patienters inställning till undersökning av munnen. Resultatet visade 

att patienterna hade en positiv inställning till att bli undersökta i munnen, de tyckte inte att 

munnen är en så speciell del av kroppen att den inte ska undersökas av vårdpersonal. Snarare 

ville patienterna gärna diskutera munvård med vårdpersonalen. Patienterna i Öhrn och 

Sjödéns studie var dock inte i ett palliativt skede av sin cancersjukdom. Möjligen kan det 

också finnas en skillnad i upplevelsen av att bli undersökt i munnen jämfört med upplevelsen 

av att få hjälp med den praktiska munvården. Honnor och Law (2002) visar på både brister i 

utbildningen för sjuksköterskor om munvård samt bristande kunskaper i det kliniska arbetet. 

Sjuksköterskorna i studien efterfrågade mer utbildning. Författaren till föreliggande studie 

upplever att behovet inte möts av kunskap i tillräcklig omfattning i fråga om munhälsa och att 

detta leder till en otillräcklig omvårdnad.  

 

Studiens syfte var att belysa munhälsan hos beskriven patientgrupp samt att beskriva hur det 

upplevs att få hjälp med munvård av vårdpersonalen. Att endast en patient hade erfarenhet av 

att få hjälp med munvård ger ett begränsat resultat till den senare delen av syftet. Valet att 

presentera de tankar som flera av de andra patienterna hade kring en eventuellt kommande 

upplevelse i samband med munvård kändes dock rätt. Dessa patienter bedömdes av författaren 

kunna föreställa sig denna upplevelse utifrån sin redan utsatta situation.  

 

Olika vägar till lindring 

Stor variation och uppfinningsrikedom visade sig i denna del av resultatet. Flera patienter 

hade fått produkter av vårdpersonalen som skulle lindra besvär från munnen, vanligt var till 
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exempel en munspray mot muntorrhet. Till största delen hade de dock själva eller med hjälp 

av närstående skaffat sig olika medel för att lindra besvär från munnen eller till munhygien. 

Valet av produkter kunde baseras på vad patienten själv trodde kunde vara bra eller råd från 

närstående. Patienterna hade provat sig fram och av erfarenhet lärt sig vilka produkter och 

metoder som fungerade och vad som inte fungerade. Noggrann planering krävdes ibland för 

att ha rätt produkt tillgänglig när den behövdes. I vissa fall kunde det bli så att metoden blev 

att vänta ut besvären och se tiden an. Författaren till föreliggande studie tror att om produkter 

och metoder valts tillsammans med kunnig vårdpersonal så hade effekten kunnat bli bättre 

och mer anpassad till den specifika situationen som patienten befann sig i. Friedrichsen och 

Petersson (2005) beskriver vikten av att sjuksköterskan jobbar förebyggande genom att aktivt 

fråga efter patientens bedömning av olika symtom samt identifierar signaler på problem. När 

problem uppstår bör sjuksköterskan kunna göra en bedömning av situationen samt vilka 

insatser som är möjliga.  

 

Munnen i relation till övriga kroppen 

Wilberg, Hjermstad, Ottesen och Herlofson (2012) visar i en studie att muntorrhet förekom 

oftare hos patienter med cancer i palliativt skede än tillexempel smärta, andnöd, illamående 

och oro. Författaren till föreliggande studie tänker om detta att det skulle kunna betyda att 

besvär från munnen orsakar mer lidande än de symtom som av många betraktas som 

tongivande vid cancersjukdom. En patient i studien sade vid intervjuns början att hon inte haft 

så mycket besvär från munnen, att problem från munnen varit en bisak i förhållande till andra 

problem i situationen. Allt eftersom intervjun fortskred framkom dock hur olika val relaterade 

till muntorrheten givit en känsla av förlust av egna ideal och hur kroppen tappat sin intelligens 

till följd av läkemedel som hon betraktade som kroppsfrämmande ämnen. Författaren tänker 

att om detta är en bisak, då måste det totala lidandet vara mycket stort. En annan patient 

beskrev besvären från munnen som ett problem bland andra. Sammantaget blev det en tung 

börda att bära. Enligt Socialstyrelsens definition av palliativ vård (2012) ska vården 

kännetecknas av en helhetssyn på människan och syfta till att förebygga och lindra lidande av 

alla slag. Författaren till föreliggande studie menar att munhälsa är ett eftersatt område inom 

den palliativa vården och att ämnet skulle behöva belysas för att kunna behandlas på ett 

adekvat sätt.  

 

Livsvärldsperspektivet 

Författaren till föreliggande studie fick intrycket att patienterna sällan uttalade sina besvär 

från munnen utan själva tog på sig det största ansvaret för att försöka få lindring. 

Problematiken kunde på detta sätt till viss del vara dolt för vårdpersonalen om inga frågor 

ställdes. Om vårdpersonalen hade kunskap om vilka besvär patienterna kan ha från munnen i 

det palliativa skedet skulle de kunna vara lyhörda och be patienten berätta om sina 

upplevelser. Berättelser om levd erfarenhet har enligt Öhlén (1999) stora likheter med den 

kunskap som vårdpersonal utvecklar genom praktiskt arbete. Vårdpersonal som tar del av 

berättelser om levd erfarenhet kan enligt Öhlén fördjupa sitt yrkeskunnande. Detta sker dels 

genom att personen genom berättelsen kan känna igen sig i beskrivningarna och förankra 

detta i teoretiska kunskaper, dels genom att minnas liknande självupplevda situationer. Öhlén 

menar att det är mycket viktigt att vårdpersonalen försöker förstå vad den sjuke själv 

upplever. Genom att lyssna till patientens berättelse och reflektera över denna utvecklas 

personlig kunskap. Patienterna i föreliggande studie tog stort eget ansvar för sin munhälsa 

vilket verkade helt naturligt för dem. Författaren tror dock att med stöd och hjälp från 

vårdpersonalen hade resultatet kunnat bli bättre och risken för ett onödigt lidande kunde ha 

minskat.  
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Slutsats 

Genom att ställa frågor om munhälsa till patienterna kunde målande beskrivningar om 

upplevelser från munnen och given hjälp framkomma. Beskrivningarna innehöll information 

som skulle kunna ligga till grund för vårdpersonalens arbete med att identifiera, bedöma och 

behandla munhälsoproblem samt utforma en personcentrerad omvårdnad kring munhälsan.  

 

Fortsatt forskning 

För att kunna möta upp patienternas behov av stöd och hjälp med munvård skulle en 

utbildningsinsats för vårdpersonal kunna vara en väg att gå. Utbildningsinsatsen skulle kunna 

bestå i ett reflektions- och kunskapsmaterial i form av livsvärldsberättelser. 

Forskningsinsatsen skulle då kunna utgöras av mätningar av kunskapsnivån före och efter 

utbildningsinsatsen.  
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                            Bilaga I 

 

Stockholm 2013-01-15 

 

Till verksamhetschef 

XXXXXX 

XXXXXX 

 

Jag heter Lilian Fransson och är sjuksköterska som studerar omvårdnadsvetenskap på 

grundnivå vid Sophiahemmet Högskola. Till mitt examensarbete, omfattande 15 

högskolepoäng, har jag valt att studera upplevelsen av munhälsa hos patienter med cancer i 

palliativt skede (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Jag är därför mycket intresserad av att få genomföra arbetet vid 

vårdavdelningen på XXXXXXX. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs på vårdavdelningen XXXXXXX, är jag tacksam för 

din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs på vårdavdelningen XXXXXXX är jag tacksam för 

besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 
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                         Bilaga II                                   

Munhälsa vid cancersjukdom 

 

 

 

Studiens bakgrund 

Forskningen visar att personer med cancer ofta har besvär från munnen och att det kan 

påverka livskvaliteten på flera sätt. Syftet med studien är att belysa hur personer med cancer 

upplever sin munhälsa ur det egna perspektivet och hur det upplevs att få hjälp med munvård 

av sjukvårdspersonal, därför har du blivit tillfrågad.  

 

Studiens genomförande  

Väljer du att delta så kommer studien att genomföras på en lugn och avskild plats i form av en 

intervju som beräknas pågå i 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av 

bandspelare. Under intervjun kommer jag att be dig berätta om upplevelsen av din munhälsa 

och hur det har påverkat din livskvalitet samt hur det känns att få hjälp med munvård av 

sjuvårdspersonalen. Efter intervjun kommer jag att skriva ut informationen i text och 

innehållet kommer att analyseras. Resultatet ligger till grund för en studieuppgift inom ramen 

för en kandidatuppsats vid Sophiahemmet Högskola. Deltagandet är helt frivilligt och du kan 

utan motivering när som helst avbryta din medverkan. Några personuppgifter eller namn 

kommer inte att användas i resultatet. Ditt namn och dina svar kommer att behandlas så att 

inte obehöriga kan ta del av dem. Eventuellt kan citat användas men dessa kan inte kopplas 

till person eller identifieras. Det finns ingen direkt personlig nytta av att delta i studien utan 

studien syftar till möjlig nytta för vården på lång sikt. Ingen ekonomisk ersättning kommer att 

utgå. De eventuella risker som finns med deltagandet består i att intervjun kan väcka känslor. 

I den mån det sker, erbjuder vi möjlighet att kontakta någon av nedanstående personer för 

samtal. 

 

Jag återkommer till dig inom några dagar för besked om deltagande.  

 

Om du vill ha mer information får du gärna höra av dig till mig eller till min handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lilian Fransson, leg sjuksköterska, 0733-78 47 72 

lilianfransson@hotmail.com 

 

Handledare: 

Marjukka Eriksson, leg sjuksköterska med magisterexamen, 070-210 61 62 

marjukkaelise@hotmail.com 
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INTERVJUGUIDE         Bilaga III 

 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa munhälsan hos patienter med cancer i palliativt skede ur ett 

patientperspektiv och beskriva deras upplevelse av hjälp med munvård av vårdspersonal.  

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Vill du berätta lite om dig själv? (Namn, ålder, familj, yrke etc.) 

 När blev du sjuk? 

 Hur länge har du varit här på vårdavdelningen? 

 Har du några frågor innan intervjun börjar? 

 

 

Berätta för mig hur du har upplevt din munhälsa sedan du blev sjuk. 

 

Hur upplever du din munhälsa just nu? 

 

 Om du har besvär just nu, vilken typ av besvär är det? 

 Hur påverkar besvären i så fall dig? 

 

Hur upplever du hjälpen med munvård av vårdpersonalen? 

 

 

 

 

 Jag har inga fler frågor. Är det något mer du vill berätta eller fråga om innan vi 

avslutar?  

 

 Hur upplevde du intervjun?  

 

 Om du kommer på något mer som du skulle vilja berätta för mig så är du välkommen 

att kontakta mig.  

 

 

 

 

Exempel på följdfrågor 

 

 Skulle du vilja berätta lite mera om det… 

 Beskriv, ge exempel, förklara… 

  

 

 


