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- En litteraturöversikt 



 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Huvud- och halscancerbehandling genom strålbehandling/kirurgi kan bidra till olika orala 

biverkningar. De vanligaste biverkningarna som uppstår under/efter behandling är hyposalivation och 

oral mukosit. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa olika behandlingsmetoders 

effekt på hyposalivation och oral mukosit efter behandling av huvud- och halscancer. Metod: 

Studiedesignen var en allmän litteraturöversikt där databaserna Medline, DOSS och Cinahl användes 

för att finna relevanta vetenskapliga artiklar. Genom inklusions-/exklusionskriterier valdes 15 

vetenskapliga artiklar ut. De inkluderade studierna granskades utifrån en modifierad granskningsmall 

för att enbart studier med starkt/måttligt bevisvärde skulle presenteras. Resultat: Resultatet 

framställer att Pilokarpin, Cevimelin och TENS visade en positiv effekt på hyposalivation. Salivsubstitut 

och akupunktur visade inte någon inverkan på salivsekretionen utan påverkade enbart xerostomi 

positivt. Laserterapi redovisades ha effekt mot mukosit där allvarlighetsgraden av mukosit var lägre hos 

lasergrupperna i jämförelse med placebogrupperna. Honung kan ha en effekt att lindra mukosit och 

Aloe Vera visade ingen effekt mot mukosit eller andra biverkningar kopplade till mukosituppkomsten. 

Slutsats: Pilokarpin, Cevimelin och TENS kan bidra till ökad salivsekretion. Laserterapi och honung 

kan ha effekt mot oral mukosit. Behandlingar som Aloe Vera, akupunktur och salivsubstitut uppvisade 

inte någon effekt i resultatet. Fortsatt forskning behövs för att utveckla behandlingsmetoders effekt mot 

mukosit och hyposalivation. 

 

Nyckelord: cancer, mukosit, orala biverkningar, saliv.  

 

  



 
 

The effects of treatment methods on 
hyposalivation and mucositis after treatment of 

head and neck cancer 

 
Summary 

Background: Head and neck cancer treatment through radiotherapy/surgery can contribute to 

various oral side effects. The most common side effects that occur during/after treatment are 

hyposalivation and oral mucositis. The recommended treatments of these consequences are inadequate. 

Aim: The aim of this study was to compile scientific articles that studied the effectiveness of different 

treatments against hyposalivation and mucositis after treatment of head and neck cancer. Method: The 

study design was a literature review. Scientific articles were searched in the databases Medline, DOSS 

and Cinahl. Fifteen articles were selected according to the inclusion-/exclusion criteria. The included 

studies were reviewed with modified review template to present studies of strong/moderate value. 

Results: The result show that Pilocarpine, Cevimeline and Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation have a positive effect on hyposalivation. Salivary substitutes and acupuncture only affected 

xerostomia positively and laser therapy have beneficial effect on mucositis due to reduced severity. 

Honey may help to relieve mucositis while Aloe Vera showed no effect. Conclusion: Treatments with 

Pilocarpine, Cevimeline and TENS could help reduce hyposalivation. Laser therapy and possibly honey 

may have a positively influence on mucositis. Treatments such as Aloe Vera, acupuncture and saliva 

substitutes do not show any positive impact on the outcome. 
 

Keywords: cancer, mucositis, oral side effects, saliva. 
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1. Inledning 

Fler individer kommer i framtiden att drabbas av cancer vilket bidrar till att fler personer sannolikt 

kommer drabbas av huvud- och halscancer (1). Detta eftersom medellivslängden ökar och möjligheten 

att hitta cancer har utvecklats genom effektiva screeningprogram. Behandling av huvud- och halscancer 

i form av strålning eller kirurgi bidrar till orala biverkningar. De vanligaste orala biverkningarna som 

uppstår under och efter behandling av huvud- och halscancer är muntorrhet och oral mukosit (2, 3). I 

dagsläget finns inga rekommendationer om hur dessa biverkningar ska behandlas för bästa möjliga 

resultat. De litteraturöversikter som finns av behandlingsmetoders effektivitet mot muntorrhet och oral 

mukosit är inte uppdaterad. Detta betonar att en sammanställning av de senaste vetenskapliga 

underlagen för olika behandlingsmetoder är aktuellt. Kunskapen för vilka behandlingsmetoder som har 

störst effekt mot muntorrhet och oral mukosit är av stor betydelse för individernas livskvalitet (4, 5). 

2. Bakgrund 

2.1 Cancer 
Cancer är inte en sjukdom utan en beteckning av ett samlingsnamn på en rad olika sjukdomar, närmare 

200 sjukdomar. Genom ett samarbete mellan Cancerfonden och folkhälsomyndigheten har information 

framkommit om att cancer ökar i Sverige (1). Cancerbehandlingarna har blivit mer effektiva och 

diagnostiseringen har blivit betydligt snabbare. Detta genererar i att behandlingen kan ske i ett tidigare 

skede vilket minskar risken att dö i cancer (1). Kroppen består av olika organ som i sin tur är uppbyggda 

av celler. De finns olika sorters celler och de har olika uppgifter, t.ex. blodceller tillför syre till kroppens 

alla delar. När de friska cellerna blir gamla och dör ersätts de utav nya celler. Celler förökar sig ständigt 

och detta görs genom att cellerna delar på sig (6). När cancer uppstår sker en mutation av celldelningen 

vilket gör att celldelningen delar sig på ett okontrollerat vis. Detta betyder att celldelningen sker 

ohämmat och fortsätter att öka i volym. När cancercellerna har uppnått en större massa, bildas en tumör 

som fortsätter att föröka sig (7).  

Cancer kan klassificeras som benigna- och maligna tumörer. Benigna tumörer är godartade tumörer 

som växer i massa men inte har förmågan att sprida sig ut till andra vävnader. Maligna tumörer 

klassificeras som elakartade tumörer som kan tränga sig igenom kroppens vävnader och sprida sig 

genom lymfvätska och/eller blodomloppet (6). Om cellerna sprider sig kan metastaser bildas på andra 

delar av kroppen, dessa kallas även dottertumör (7). Varianten av cancer som bildas beror på celltypen 

där celldelningen startar (1). Det är även den lokalisation som cancercellerna börjar etableras på som 

ger cancerformen dess namn. Cancer som har sitt ursprung från celler i munhålan är en cancerform som 

kallas munhålecancer och är en del av en större cancergrupp som heter huvud- och halscancer (8).  
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2.2 Huvud- och halscancer 
Huvud- och halscancer är ett samlingsnamn för olika cancerformer som är lokaliserat till läpp, munhåla, 

svalg, näsa, salivkörtlar, bihålor, larynx och lymfkörtelmetastaser på halsen med okänd primärtumör. 

Inom varje lokalisation finns det olika cancergrupper som differerar i växtsätt, risk för spridning, 

prognos och behandling (8). I Sverige är huvud- och halscancer ovanligt, enbart 2,3 procent av alla 

individer som insjuknar i cancer drabbas av huvud- och halscancer (9).   

 
Huvud- och halscancer drabbar främst män, i förhållandet 2:1 till kvinnor i Sverige. Kvoten varierar 

stort mellan de olika cancerformerna inom diagnostikgrupperna. Huvud- och halscancer bidrar till 

diffusa symtom som kliniskt synliga sår som inte läker, förändringar på munslemhinnor, heshet, 

ensidiga halssmärtor som strålar upp mot örat, ensidig nästäppa utan förklaring samt sväljsvårigheter 

(8, 9). De vanligaste orsakerna för att drabbas av huvud- och halscancer är stor alkoholkonsumtion och 

rökning, en kombination av dessa ökar risken markant. De vanligaste orsakerna till att en individ 

uppsöker vård är synligt sår på tungan, heshet, ont i halsen eller en knuta på halsen men som inte är 

relaterad till smärta eller infektion (10). 

 

Individer som lider av huvud-och halscancer blir oftast undersökta genom endoskopi och biopsier som 

utförs för att kunna analysera det drabbade området (10). Det görs också röntgenologiska 

undersökningar i form av magnetisk resonanstomografi (MR) och/eller datortomografi (DT/CT) med 

hjälp av att kontrastvätska sprutas in. Positronemissionstomografi (PET) används både före och efter 

behandling för att mäta utbredning av tumören samt för att se om tumören förändras (8).  

 

2.3 Behandling av huvud- och halscancer 
Behandling av huvud- och halscancer genomförs vanligen genom strålbehandling eller kirurgi (11). 

Dessa behandlingsmetoder kan också kombineras med medicinsk tumörbehandling i form av 

cytostatika vid avancerade tumörer. Kirurgisk behandling genomförs vanligen vid läpp- och 

munhålecancer och strålbehandling genomförs vanligen vid cancer i svalget. Vilken behandling som 

väljs varierar. Individer som drabbas av mindre tumörer tilldelas oftast kirurgisk behandling eller 

strålbehandling. Individer drabbade av större, mer avancerade tumörer får en kombinationsbehandling 

(8).  

 
2.3.1 Kirurgisk behandling 

Vid kirurgiska behandlingar av huvud- och halscancer är det viktigt att bedöma vilka risker det finns för 

framtida funktionsbortfall samt möjligheten att avlägsna tumören. Andra faktorer som beaktas vid 

beslut om kirurgisk behandling är om patienten bedöms som operationsbenägen med avseende på hjärt-

lungfunktion, potential att medverka under läkningsförloppet och påverkan av andra sjukdomar (8, 9). 

Kirurgisk behandling kan genomföras på primärtumör, tumörreduktion eller genom uttömning av 

halsens lymfkörtlar.  
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Vid kirurgisk behandling av primärtumörer avlägsnas vanligen vävnaden runt om tumörerna för att 

minimera återfall. Uttömning av lymfkörtlarna kan ske i diagnostiskt syfte eller som en del av 

behandling. Lymfkörteluttömning benämns olika i diverse litteratur men gemensamt är att halsen delas 

in i olika regioner. Detta för att kunna härleda varifrån lymfuttömningen har skett. Tumörreduktion 

sker då det inte finns möjlighet att avlägsna tumören hel utan två olika behandlingar måste kombineras 

(8). 

 

2.3.2 Strålbehandling  

Strålbehandling vid huvud- och halscancer ges i olika doser beroende på när strålbehandlingen sker 

samt beroende på tumörtyp. Dosenheten som används vid strålbehandling är Gray (Gy), enheten 

beskriver den absorberande dosen i vävnaden (8, 6). Två olika dosnivåer används, kurativ dos och 

profylaktisk dos. Kurativ dos är när strålbehandlingen används för att eliminera cancercellerna, dessa 

dosnivåer ligger mellan 68–70 Gy. Profylaktisk dos används för att minimera risk för spridning av 

cancerceller i preoperativt syfte. Dosnivåerna vid profylaktisk dos ligger mellan 46–50 Gy. Dosnivåerna 

är beroende av fraktioneringen, detta eftersom alla celler skulle elimineras vid direkt applicering. 

Dosnivåerna delas upp i flera små doser, eftersom de friska cellernas reparation är mer effektiv än 

cancercellernas vilket bidrar till att cancercellerna minskar i antal vid varje fraktionering. 
Vissa vävnader har inte samma kapacitet att reparera sig, exempelvis nerv- eller spottkörtelvävnad. 

Vilket innebär att en lägre totaldos måste användas för att bevara normalvävnaden. Genom att en lägre 

totaldos används finns det stor risk till att cancercellerna också hinner reparera sig (8). 
 

2.3.3 Medicinsk tumörbehandling 

Medicinsk tumörbehandling lokaliserat till huvud- och halsregionen utgörs av cytostatikabehandling 

och behandling med andra läkemedel som finns tillgängliga på marknaden, vanligen 

tyrosinkinashämmare. Medicinsk tumörbehandling ges vanligen i samband med strålbehandling med 

eller utan kirurgi. Det finns i dagsläget ingen allmän rekommendation om att använda medicinsk 

tumörbehandling vid huvud- och halscancer. Flera nya läkemedel på marknaden finns som möjligen 

kan hjälpa patienter i framtiden (8). 

 

2.4  Vanliga orala biverkningar vid behandling av huvud- och halscancer 
Vilka orala biverkningar som uppstår är beroende av vilken behandling som genomförs. Vid kirurgisk 

behandling kan funktionsnedsättning eller funktionsförlust uppstå i fall där man är tvungen att operera 

bort vissa påverkade vävnader (8). Biverkningar som kan uppstå i samband med strålningsbehandling 

indelas i två kategorier, akuta och sena biverkningar. De akuta biverkningarna infaller under/efter 

behandling och klassas oftast som reversibla. De sena biverkningarna uppstår månader eller år efter 

behandling och är irreversibla. Medicinsk tumörbehandling ges som tidigare nämnt oftast tillsammans 

med strålbehandling och/eller kirurgisk behandling. Vid vissa kombinationsbehandlingar kan man se 

en ökning av akuta och sena biverkningar (8). De vanligaste orala biverkningarna som uppstår 

under/efter behandling av huvud- och halscancer är muntorrhet och oral mukosit (2, 3). 
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2.4.1 Muntorrhet  

Muntorrhet kan delas in i två olika tillstånd, xerostomi och hyposalivation. Xerostomi är en subjektiv 

upplevelse där individen som drabbas känner sig muntorr men inte uppmäter en minskad 

salivproduktion. Hyposalivation är däremot en objektiv upplevelse där individen har en mätbar 

minskad salivproduktion. Det är inte alltid som individer med hyposalivation känner av sin muntorrhet. 

I denna litteraturöversikt kommer muntorrhet definieras som hyposalivation eftersom enbart den 

objektiva upplevelsen kommer att studeras (12). 

Hyposalivation kan uppkomma av olika anledningar som t.ex. Sjögrens syndrom, inflammation i 

salivkörtlarna, biverkning av läkemedel, polyfarmaci eller cellskador efter strålbehandling mot huvud 

och halsregionen (13). Hyposalivation kan orsaka diverse problem hos individen det drabbar. Vanliga 

besvär vid hyposalivation är svårigheter med att svälja, äta och tala, smärta och irritation av slemhinnor, 

frekventa svampinfektioner samt högre kariesrisk.  Genom hyposalivation försämras salivens naturliga 

egenskaper. Saliven bidrar vid normala nivåer med buffringskapacitet av pH-värdet, oral clearance, 

utjämning av demineralisering genom remineralisering samt har en antimikrobiell påverkan (14). En 

studie nämner att hyposalivation även har en inverkan på individens levnadsmönster och kan påverka 

individens livskvalité (4). Hyposalivation diagnostiseras genom mätning av salivens ostimulerade saliv, 

vilosaliven, samt den stimulerade saliven. Normalvärdena för vilosaliven ska vara minst 0,25ml/min 

och för den stimulerade saliven minst 1,0ml/min. För att en individ ska diagnostiseras med 

hyposalivation ska vilosaliven vara lägre än 0,1ml/min och den stimulerade saliven lägre än 0,7ml/min 

(15, 16). Flertal studier redovisar att hyposalivation är en vanlig biverkning efter behandling av huvud- 

och halscancer (17, 18, 19). 

2.4.2 Oral mukosit 

Oral mukosit är en sjukdom som ofta uppstår i samband med intensiv cytostatika- och/eller 

strålbehandling. Den kliniska bilden vid oral mukosit är skador och inflammationer i epitelvävnaden i 

munslemhinnan (20). Bidragande faktorer till att oral mukosit bryter ut är strålbehandling, kemisk 

irritation samt cytostatikabehandling. Sjukdomen klassas dock som komplex och alla faktorer som 

påverkar uppkomsten är inte kartlagda (18). Individer som behandlas för huvud- och halscancer utsätts 

för en större strålningsdos beläget till de orala vävnaderna. Den högre strålningsdosen genererar i att 

besvären hos individen blir större mot slutet samt direkt efter avslutad behandling. Oral mukosit bidrar 

till svår smärta i munnen som kan bidra till svårigheter att äta, tala och svälja (20). En studie redovisade 

att 35 procent av deltagarna i studien uppgav att oral mukosit påverkade deras livskvalité negativt. 

Studien redovisade även att 38 procent av deltagarna upplevde frekvent fysisk smärta (5).  

Oral mukosit kan mätas med olika mätindex men det vanligast mätindexet är WHO:s mukositindex. 

WHO:s index är det enda indexet som tar svårigheter vid konsumering av föda i åtanke. Graderingen 

görs enligt WHO med ett siffersystem på 0–4, där 0 anses som friskt och 4 som sår och förhindring till 

att inta föda (20). 
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2.5 Behandling av hyposalivation och oral mukosit  
Olika litteratursammanställningar har gjorts över vilka behandlingsmetoder som är effektiva mot oral 

mukosit och hyposalivation genom åren. Några av dessa är sammanställda nedan med information om 

vilka behandlingsmetoder som rekommenderades, att använda vid tillfället när sammanställningen 

utfördes.  

 

2.5.1 Oral mukosit 

En kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration 2010 (21) redovisar hur effektiva olika 

behandlingsmetoder mot oral mukosit är. Studierna som översikten behandlar studerar olika 

patientgrupper samt olika cancerbehandlingar. Det är inte ett inklusionskriterium att alla studierna 

inkluderar patienter som haft huvud- och halscancer. Dessa faktorer bidrar till att kunskapsöversikten 

inte kan anses tillräcklig och fler studier är nödvändiga. Nio behandlingsmetoder innehållande två eller 

fler studier noterade en statistiskt signifikant påverkan på mukositutvecklingen, i jämförelse med 

placebo/ingen behandling. De behandlingsmetoder som huvudsakligen hade studier genomförda på 

patienter med huvud- och halscancer som behandlades med strålbehandling var Aloe Vera, 

polymyxin/tobramycin/amphotericin (PTA) antibiotika och honung. De behandlingsmetoder som tas 

upp som har studerat huvud- och halscancer, andra solida tumörer och blodcancer är kryoterapi, 

allopurinol, amifostine, glutamin, keratinocyte growth factor och laser. Dessa cancerformer har 

behandlats med stamcellstransplantation, strålbehandling, cytostatika eller kombinationer av dessa. 

 

Enligt Cochrane Collaboration kan honung, Aloe Vera och PTA möjligen ha en effekt för att reducera 

eller förhindra oral mukosit hos patienter med huvud-  och halscancer. Det nämns att kyroterapi kan 

reducera eller förhindra oral mukosit hos patienter med blodcancer som behandlas/behandlats med 

stamcellstransplantation eller cytostatikabehandling. Sist nämns att amifostin, allopurinol, keratinocyte 

growth factor, intravenöst glutamin, och laserbehandling också kan ha effekt för att reducera och 

förhindra oral mukosit hos patienter med olika cancerformer som genomgår olika cancerbehandlingar 

(21). 

 

2.5.2 Hyposalivation  

Två metaanalyser (22, 23) visade att muskarinreceptors agonister som Pilokarpin kunde ha effekt mot 

hyposalivation (22) både genom lokal och systematisk administration (23). Den lokala administrationen 

visade färre biverkningar än den systematiska administrationen samt en större positiv påverkan på 

vilosaliven och den stimulerade saliven. Pilokarpin visades effektiv för att öka vilosaliven, dock har 

denna ökning inte genererat i lindring av xerostomi. Metaanalysen presenterade att Pilokarpin lozenge 

hade bäst respons och hade en positiv effekt på både vilosaliven och den stimulerande saliven. Det 

presenterades även att Cevimelin, som också är en muskarinreceptors agonist, ger färre biverkningar än 

Pilokarpin. Vilket bidra till att läkemedlet kan administreras under en längre period. Cevimelin påverkar 

enbart M3-receptorerna, som förmedlar kolinerga sammandragningar i salivkörtlarna medan 

Pilokarpin påverkar alla muskarinareceptorer i kroppen och därav kan bidra till större biverkningar. 



 

6 
 

Två studier som inkluderades i metaanalysen (23) visar att Cevimelin inte hade en positiv inverkan på 

vilosaliven i jämförelse med placebogruppen. 

  

Metaanalysen (23) tog även upp salivstimulerande substitut som en huvudgrupp som visat varierande 

resultat gällande påverkan på hyposalivation och xerostomi. De salivstimulerande substituten som 

inkluderats innehöll ämnen som djurmucin, karboximetylcellulosa (CMC), xantangummi, 

laktoperoxidas och andra ämnen. Dessa produkter gav viss lindring under en kort period och kunde 

därför inte ses som en långsiktig lösning. Det redovisades ingen statistisk skillnad mellan de olika 

salivstimulerande substituten avseende förbättring på salivflödet.  

  

Det presenterades att en positiv effekt av akupunkturen enbart noterats när viss resterande 

spottkörtelvävnad var funktionell. Det redogjordes att akupunktur hade en förbättrande effekt på 

xerostomi och en signifikant förbättring av vilosaliven kunde fastställas. Det fastslås att akupunktur kan 

ha en potentiell långsiktig lindring av hyposalivation och xerostomi som uppkommit i samband med 

strålbehandling av huvud- och halscancer. Dock noteras det att mer forskning behövs för att få 

objektivdata och för att klargöra processens påverkan på salivkörtlarna. Ett fåtal studier i metaanalysen 

redovisade att betanekol samt elektronisk stimulans kan ha en liten effekt mot hyposalivation och 

xerostomi (23). 

 

2.6 Problemformulering 

Individer med huvud- och halscancer tillhör en riskgrupp i tandvården. Populationen med individer 

som drabbats av huvud- och halscancer kommer öka (1). Därför är det viktigt att fastställa vilka 

behandlingar som kan minimera de vanligaste biverkningarna efter cancerbehandling. Hyposalivation 

och oral mukosit anges vara de vanligaste biverkningarna under/efter behandling av huvud- och 

halscancer. Båda dessa biverkningar har visat en negativ inverkan på en individs livskvalité samt 

bidragit till besvär i det vardagliga livet (4, 5). Det är därför av stor vikt att yrkesverksamma inom 

tandvården får en djupare insikt i hur de kan minimera besvären vid dessa biverkningar. I dagsläget 

finns inga rekommendationer om hur dessa två biverkningar ska behandlas på bästa vis. De 

vetenskapliga översikterna som gjorts är inte enbart baserade på huvud- och halscancerpatienter. Därav 

skulle en ny sammanställning av den senaste forskningen kunna leda till en förbättrad kunskap av 

behandlingsmetodernas effektivitet för huvud- och halscancerpatienter. 

 

3 Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa olika behandlingsmetoders effekt på 

hyposalivation och oral mukosit efter behandling av huvud- och halscancer. 
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4 Material och metod 

4.1 Design  
Denna studie var en allmän litteraturöversikt (24) baserad på empiriska studier.  

 

4.2 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes på Jönköping universitet genom litteratursökningar på databaserna 

Dentistry & oral sciences source (DOSS), Medline och Cinahl. Sökorden som användes var i MeSH-

termer som förknippades med litteraturstudiens syfte. För att erhålla en varierad sökning har booleska 

termer som ”OR” och ”AND” använts för att begränsa och bredda sökningarna. Dessa har kombinerats 

för att påträffa relevanta artiklar. Trunkering har använts med hjälp av asteriska tecken för att ett 

bredare utbud av artiklar skulle upptäckas. En sammanställning av sökhistoriken redovisas i en tabell 

(Bilaga 1) där sökord, sökdatum, sökbegränsningar samt databas inkluderas. Designen allmän 

litteraturöversikt valdes för att beskriva nulägets evidensbaserade kunskap, angående behandlingar för 

att minimera biverkningarna hyposalivation och oral mukosit efter behandling av huvud- och 

halscancer. 

 

4.3 Sökord 
Sökorden som användes vid sökning av vetenskapliga studier var ord som var kopplade till syftet. 

Acupuncture, aloe vera, cevimeline, dry mouth, head and neck cancer, honey, hyposalivation, low 

level laser therapy, mucositis, muscarinic receptors, oral cancer, pilocarpine, radiation induced 

xerostomia, saliva substitute, treatment. 

 

4.4 Inkluderings- och exkluderingskriterier 
Inkluderingskriterierna var att studierna skulle vara utförda mellan 2005 till 2018 och ha ett 

vetenskapligt upplägg, vara etiskt granskade av en etikkommitté eller motsvarande samt vara Peer-

reviewed-granskade. De skulle även vara skrivna på engelska och vara utförda på människor som har 

eller har haft huvud- och halscancer. De studier som inte besvarar inkluderingskriterierna exkluderades. 

 
 4.5 Urvalsprocess 
Urvalsprocessen har skett genom en systematisk ansats utifrån exkluderings- och inkluderingskriterier. 

Vid datainsamlingen av studierna genomfördes en urvalsprocess i tre steg. Efter alla sökningar var 1892 

studier samlade som sedan sorterades ner till 1483 studier efter sökbegränsningar på årtalen 2005 till 

2018 tillades. Första steget i urvalsprocessen bestod av att 1483 studier granskades utifrån studiernas 

titlar. Titlar som innehöll orden mukosit, hyposalivation, xerostomi, huvud- och halscancer eller 

strålbehandling ansågs relevanta vilket resulterade i att 54 studier återstod efter urval 1. Steg två bestod 

av att de 54 studierna granskades utifrån deras abstrakt och 23 studier visade relevans. Steg tre som 

följde i urvalsprocessen var att studierna lästes i fulltext. Efter detta steg återstod 16 studier varav en 

studie exkluderades efter kvalitetsgranskningen (avläses under 4.6). De 15 inkluderade studierna 
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presenterades i text och tabell under resultatavsnittet och i Bilaga 2. Hur urvalsprocessen samt 

kvalitetsgranskningen har genomförts från respektive databas redovisas i Figur 1.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Översikt av urvalsprocessen 

 

 

4.6 Kvalitetsgranskning och kvalitetsbedömning  
Efter att de 16 utvalda studierna granskades i fulltext (avläses under 4.5) kvalitetsbedömdes studierna 

med modifierade bedömningsmallar av Carlsson och Eiman (25). Dessa bedömningsmallar var 

baserade på Backman, Ejlertsson, Polit & Hungler samt SBU:s utvärderingsmetoder av kvalitativa och 

kvantitativa studier. En bedömningsmall användes för kvantitativa studier (Bilaga 2). 

 
I originalmallarna från Carlsson och Eiman stod lungcancerdiagnos som ett kriterium för att erhållas 

poäng. I denna litteraturöversikt har lungcancerdiagnos ersatts med individer som behandlas eller har 

behandlats för huvud- och halscancer. Samtliga 16 studier granskades utifrån bedömningsmallen och 

värderades till grad I, II eller III enligt Carlsson och Eimans bedömningsgraderingar. Tolv av studierna 

graderades till grad I som motsvarade ≥80% av maxantalet poäng som varje studie sammanlagt kunde 

erhållas vid granskning. Tre studier värderades till grad II vilket avgränsades till ≥70% av de 

sammanlagda poängen. Studierna som värderades till grad I och II inkluderades i studien då dessa 

ansågs ha tillräcklig kvalité för att ge ett trovärdigt resultat. En studie värderades till grad III vilket 

motsvarade ≤60% och exkluderades därav eftersom den inte uppfyllde kvalitetskraven och därigenom 

kunde leda till felaktig information. 

DOSS 
Titelnivå: 29 

Cinahl 
Titelnivå: 19 

Medline 
Titelnivå: 6 

Abstraktsnivå: 9 Abstraktsnivå: 4 Abstraktsnivå: 10 

Fulltextnivå: 2 Fulltextnivå: 6 Fulltextnivå: 8 

Kvalitetsgranskning 
 8 5 2 

Utvalda artiklar:  
15 
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4.7 Etiska överväganden 
Innan studien påbörjades utfördes Hälsohögskolans etiska egengranskning av litteraturöversikten 

tillsammans med handledare. Författarnas målsättning var att alla studier som skulle inkluderas i 

studiens resultat var etiskt godkända av en etisk kommitté eller motsvarande. Två av studierna som 

valdes att inkluderas i studien framförde inte om de blivit granskade av en etisk kommitté eller liknande. 

Författarna valde dock att inkludera dessa studier eftersom de svarade på syftet, detta för att relevanta 

studier inte skulle förbises. Studierna som inkluderades i resultatet framlades objektivt och ingen 

subjektiv influens av författarna har innefattats. Studierna har redovisats helt sanningsenligt. 

 

5 Resultat 

Resultatet redovisas från en sammanställning av 15 vetenskapliga studier varav samtliga studier var 

kvantitativa. Dessa var genomförda på individer som är drabbade eller har varit drabbade av huvud- och 

halscancer. Sju av studierna redogjorde för effektiviteten av behandlingar mot hyposalivation och åtta 

av studierna berörde effektiviteten av behandlingar mot oral mukosit. Sju av studierna var utförda i 

Asien, tre i Europa, två i Sydamerika, två i Nordamerika och en i Oceanien. Deltagarantalet i studierna  

varierade mellan 12–281 individer (Tabell 1 och 2).  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

5.1 Behandlingar mot hyposalivation 

5.1.1 Cevimelin/Pilokarpin 

Tre studier (26, 27, 28) från urvalet berörde ämnen med parasympatomimetiska substansers positiva 

påverkan på salivflödet. I samtliga tre studier (26, 27, 28) kunde en ökning av hela salivflödet noteras. 

Det visades även i två av studierna (27, 28) att xerostomi förbättrades för grupperna som intog 

Pilokarpin och Cevimelin.  

 Ref. Land Årtal Antalet 

deltagare 

26 USA 2005 281 st 

27 Australien 2006 33 st 

28 USA 2013 12 st 

29 Indien 2015 40 st 

30 Israel 2010 20 st 

31 Storbritannien 2012 144 st 

32 Kina 2012 21st 

Ref. Land Årtal Antalet 

deltagare 
33 Iran 2015 26 st 
34 Italien 2017 107 st 
35 Indien  2010 40 st 
36 Storbritannien 2011 132 st 
37 Brasilien  2017 94 st 
38 Indien 2012 221st 
39 Indien  2011 110 st 
40 Brasilien 2009 75 st 

Tabell 1, Överblick av deltagarantalet i                                            Tabell 2, Överblick av deltagarantalet i 

studier rörande behandling av hyposalivation.                              studier rörande behandling av oral mukosit. 
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En av studierna (26) visade att Cevimelin kan förbättra vilosalivens flöde hos huvud- och 

halscancerpatienter som drabbats av hyposalivation samt xerostomi efter strålbehandling. Deltagarna 

delades upp i två grupper i två olika studier (studie 003 och studie 004). Ena gruppen i båda studierna 

fick Cevimelin (30mg) och andra gruppen tilldelades ett placebopreparat som skulle intas tre gånger 

dagligen under 12 veckor. Deltagarna kom tillbaka efter en vecka för att tilldelas studiemedicinering. 

Efter detta besökte deltagarna kliniken var tredje vecka i 12 veckor för undersökning. Om en förbättring 

av salivflödet inte påvisades vid det tredje besöket ökades dosen Cevimelin till 45mg.  

 

Resultatet visade att medelvärdet av den ökade ostimulerade saliven mellan besök ett och fem var 0,044 

± 0,099 ml/min för Cevimelingruppen och -0,001 ± 0,167 ml/min för placebogruppen i studie 003. I 

studie 004 var medelvärdet 0,052 ± 0,161 ml/min i Cevimelingruppen och 0,014 ± 0,101 ml/min för 

placebogruppen. Statistisk signifikans kunde noteras hos båda Cevimelingrupperna i jämförelse med 

placebogrupperna i studierna (studie 003, p=0,0093, studie 004, p=0,0215). Ingen signifikans kunde 

noteras rörande den stimulerade saliven, intag av vätska, svårigheter till sömn eller användandet av 

konstgjord saliv mellan grupperna (26). 

 
I en studie av Taweechaisupapong S et al. (27) undersöktes effektiviteten av Pilokarpin i sugtablettform 

mot xerostomi hos individer som genomgått strålbehandling mot huvud- och halscancer. Deltagarna 

delades in i fyra grupper där grupp A fick Pilokarpin i tablettform, grupp B fick Pilokarpin i 

sugtablettform (3mg), grupp C fick Pilokarpin i sugtablettform (5mg) och grupp D fick placebo-

sugtablett. Vid varje besök fick deltagarna fylla i ett frågeformulär utformat av tre frågor med hjälp av 

Visual analog scale (VAS) vid baslinjen och 180 minuter efter behandlingen. Deltagarnas salivflöde 

testades genom salivtest där deltagarna fick spotta i ett provrör i tre minuter. Salivtesten skedde vid 

varje besök genom åtta mätningar vid baslinjen, var 30:e minut upp till 180 minuter efter behandling.  

 

Resultatet visade att deltagarna i grupp A, B och C hade en förbättrad upplevelse av xerostomi till 12,1%, 

63,6% och 69,7% respektive medan grupp D uppvisade en förbättring på 42,4%. Parvis kunde en 

signifikant skillnad fastslås mellan grupp C och grupp D (p= 0,03) samt mellan grupp D och A (p=0,01). 

Chambers et al. (26) redovisade också att en statistiskt signifikant skillnad (p= 0,0162) noterades på 

förbättring av xerostomi hos 47% av deltagarna i Cevimelingruppen och 33% av deltagarna i 

placebogruppen från studie 003.  

Grupp A, B och C visade statistiskt signifikant förhöjning av salivnivåerna i jämförelse med grupp 

D.  Ingen statistisk signifikans var observerad mellan grupperna A, B och C, en viss ökad salivproduktion 

kunde dock noteras hos grupp C (27). 

 

I en dubbel-blind randomiserad studie (28) kunde ingen statistisk signifikans noteras rörande 

salivflödet eller biverkningarna (svettning, huvudvärk eller diarré) under/efter behandling med 

preparaten Cevimelin eller Pilokarpin. Deltagarna i studien delades in i två grupper och blev tilldelade 

preparaten Cevimelin (30g) eller Pilokarpin (5g), som skulle förtäras tre gånger dagligen i fyra veckor 

(28). Efter en veckas uppehåll bytte grupperna preparaten och konsumerade detta lika som ovan. 
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Salivtest togs kliniskt vid tre tillfällen, vid baslinjen, efter fyra veckors behandling med det ena 

preparatet och sedan fem veckor efter avslutad behandling med det andra preparatet. Den ostimulerade 

saliven insamlades genom att deltagaren fick spotta i ett glas i fem minuter och den stimulerade saliven 

genom att deltagaren fick tugga på en paraffin-bit. Patienterna fyllde även i frågeformulär angående 

biverkningar av preparaten.  

 

Resultatet av studien visade att ingen statistisk signifikant skillnad kunde noteras mellan de två 

grupperna avseende salivflöde vid kontroll 1 (p=0,1774) eller kontroll 2 (p=0,1268). Ingen statistisk 

signifikant skillnad kunde heller noteras mellan de olika biverkningarna. En ökning av salivflödet kunde 

noteras på både vilosaliven och den stimulerande saliven för båda grupperna. En något större ökning av 

salivflödet noterades i gruppen som började medicineras med preparatet Pilokarpin (28).  

 

5.1.2 Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) 

Av urvalets 15 studier återfanns en studie (29) som undersökte effektiviteten av TENS vid behandling 

mot hyposalivation hos individer som är drabbade eller har varit drabbade av huvud- och halscancer. 

Studien delade upp deltagarna i fyra grupper, S1a (grupp 1) individer som behandlades med TENS vid 

den tredje och sjätte veckan av strålbehandling samt en månad efter avslutad strålbehandling. S1b 

(grupp 2) individer som behandlades med TENS dagligen under hela strålbehandlingen. S2 (grupp 3) 

individer som hade genomgått strålbehandling en månad innan studien genomfördes och 

kontrollgruppen (grupp 4) som bestod av friska individer som inte genomgått behandling mot huvud- 

och halscancer.  

 
Vid jämförelse av den ostimulerade- (OS) och stimulerade (SS) saliven vid de olika tillfällena kunde en 

statistisk signifikans noteras inom grupperna, hos kontrollgruppen (p <0,001), hos S1a vid första 

mätningen (p=0,012) och hos S1b vid alla mätningar (samtliga p <0,001). S2 visade ingen statistisk 

signifikans vid något tillfälle. Vid jämförelse mellan grupp S1a och S1b kunde en statistisk signifikans 

noteras vid tredje veckans mätning (OS, p=0,04 och SS, p=0,01), sjätte veckan (OS, p=0,002 och SS, 

p=0,005) och en månad efter strålbehandling (OS, p <0,001 och SS, p <0,001) för både den 

ostimulerade- och stimulerade saliven. Studien visade att TENS ökade salivflödet vid användning hos 

kontrollgruppen av friska patienter samt vid kontinuerlig användning under strålbehandlingen.  
 
 
5.1.3 Salivsubstitut 

En studie påträffades bland urvalets 15 studier (30) som behandlade olika salivsubstituts effektivitet 

mot hyposalivation. Studien delade upp deltagarna i två grupper. Grupp 1 blev tilldelad en tablett som 

var självhäftande och placerades i mitten av hårda gommen i höjd med den andra molaren i maxillaris. 

Grupp 2 blev tilldelade 15ml Bioténe fuktgivande munskölj som deltagarna skulle skölja med i 30 

sekunder vid undersökningstillfället. Salivprov samt ett frågeformulär genomfördes före och 30 minuter 

efter behandling. Resultatet visade att deltagarna i grupp 1 hade en reducering av xerostomi i jämförelse 

med grupp 2. En statistiskt signifikant reducering av xerostomi kunde noteras hos grupp 1 (p=0,02) och 

grupp 2 (p=0,047) efter behandling. Ingen statistisk signifikans kunde noteras avseende deltagarnas 
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uppfattning av fukt i munnen vid jämförelse av grupp 1 och 2 (p= 0,52). Den ostimulerade saliven ökade 

hos båda grupperna och ingen statistisk signifikans (p=o,10) kunde noteras. Grupp 1 hade en något 

större salivökning i jämförelse med grupp 2. 

 
5.1.4 Akupunktur 

Akupunktur visade sig ha en positiv effekt på xerostomi i två av urvalets studier (31, 32). Det visades att 

ingen påverkan på varken den ostimulerade- eller stimulerade saliven kunde dokumenteras i någon av 

studierna. Den ena studien (31) genomfördes genom kliniska undersökningar där deltagarna blev 

indelade i två grupper. Grupp 1 inledde behandlingen med att få munhälsorådgivning vid två tillfällen 

en månad emellan och efter detta växlade de till akupunkturbehandling. Grupp 2 började med 

akupunkturbehandling en gång i veckan i åtta veckor och övergick sedan till munhälsorådgivningen. 

Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär vid baslinjen samt var fjärde vecka till och med vecka 21 där 

frågor angående xerostomi ställdes. Det utfördes salivtest före varje behandlingstillfälle samt 3–6 

månader efter avslutad behandling för uppföljning.  

 

Resultatet visar att fem av sex biverkningar som deltagarna upplevde innan behandling lindrades för 

alla deltagare vid behandling med akupunktur. Dessa var xerostomi, klibbig saliv, intag av vätska, intag 

av vätska för att svälja samt uppvakning på natten på grund av muntorrhet. En statistisk signifikans 

kunde noteras mellan grupp 1 och 2 (p=0,03) avseende biverkningar efter strålbehandling.  Ingen 

signifikant skillnad kunde fastställas mellan grupp 1 och 2 avseende hyposalivation, på varken den 

ostimulerade- eller stimulerade saliven.  

 

Den andra studien (32) genomfördes genom kliniska undersökningar där deltagarna blev indelade i två 

grupper, grupp 1 och 2. Grupp 1 genomgick akupunkturbehandling tre gånger i veckan innan 

strålbehandling under sex veckors tid. Grupp 2 behandlades med falsk akupunktur vid samma 

tidpunkter som ovanstående. Två frågeformulär fylldes i av deltagarna, ett rörande xerostomins 

svårighetsgrad och en rörande de biverkningar som hyposalivation ger. Kliniskt salivtest genomfördes 

på både den ostimulerade- och stimulerade saliven. Resultatet visade att efter sex veckor kunde en 

statistisk signifikans noteras mellan grupp 1 och 2 baserat på xerostomi-formuläret, där deltagare från 

grupp 1 hade signifikant lägre numreringar på Xerostomia Questionnaire (XQ) än grupp 2. Avseende 

den ostimulerade- och stimulerade saliven kunde ingen statistisk signifikans noteras efter att hela 

behandlingen genomgåtts.  

 

5.2 Behandlingar mot mukosit  

5.2.1 Aloe vera 

Av samtliga 15 studier noterades två studier (33, 34) som berörde Aloe Veras effektivitet mot 

mukosituppkomst. Studien delade in deltagarna i två grupper där ena gruppen tilldelades munskölj med 

Aloe Vera och andra gruppen munskölj med bensydamin. Ingen statistiskt signifikant skillnad vid 

användning av Aloe Vera påverkade uppkomsten av oral mukosit. Enligt WHO:s gradering av oral 
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mukosit identifierades det ingen deltagare med oral mukosit grad 4 i någon av grupperna i en av 

studierna (33).  

 

Vid basmätning fanns ingen skillnad i allvarlighetsgraden av oral mukosit mellan de två grupperna. 

Ingen statistiskt signifikant (p= 0,35) skillnad av gradering av oral mukosit påvisades mellan grupperna. 

Den genomsnittliga tiden mellan strålbehandling och uppkomst av oral mukosit var 16 dagar i Aloe 

Vera-gruppen och 16 dagar i bensydamin-gruppen. Den genomsnittliga varaktigheten mellan början av 

strålbehandling och maximal uppkomst av mukositförekomst var 23,3 dagar i Aloe Vera-gruppen och 

23,5 dagar i bensydamin-gruppen. Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta (p = 0,97 och p = 0,98 

respektive). I båda grupperna var svårighetsgraderna av oral mukosit statistiskt likartade och effekten 

av båda behandlingarna förändrades inte signifikant med tiden (p = 0,09). 
 

En dubbelblind randomiserad studie (34) undersökte effektiviteten av fyra naturliga substanser (Aloe 

Vera, propolispulver, calendurapulver och kamomill) mot oral mukosit. Deltagarna delades in i två 

grupper, testgrupp och placebogrupp. Deltagarna blev tilldelade antingen munskölj av de fyra naturliga 

substanserna eller en placebo-munskölj. Munsköljen skulle gurglas fyra gånger om dagen på vardagar 

och tre gånger om dagen på helger. Varje vecka undersöktes deltagarna och registrering angående deras 

kroppsvikt, oral mukosit, smärtkontroll och dysfagi noterades. Intag av läkemedel för smärtkontroll, 

alkoholintag, rökstatus, dagligt vätskeintag, intravenös vätetillförsel och placering av matningsrör 

registrerades också. Resultatet visade att ingen statistisk signifikans (p = 0,665) kunde noteras gällande 

påverkan på oral mukosit mellan de olika substanserna eller placebopreparatet. Ingen statistisk 

signifikans kunde noteras hos de andra ovanstående faktorerna heller.  

 
5.2.2 Honung 

Två studier (35, 36) rapporterade om honungens effekt mot oral mukosit hos individer som 

behandlats/behandlas för huvud- och halscancer. Studien av Khanal B et al. (35) redovisade att honung 

gav en statistiskt signifikant minskning av oral mukosit i jämförelse med lidokaingel. Det visas även att 

vid administrering av honung till patienter med oral mukosit lindras besvären hos 7 av 10 individer. Den 

andra studien (36) redovisade att ingen statistisk signifikans kunde noteras mellan placebogruppen och 

gruppen som tilldelats Manuka-honung avseende incidensen av oral mukosit grad 3 eller duration och 

svårighetsgrad av oral mukosit. 

 

 

I studien av Khanal B et al. (35) var deltagarna indelade i två grupper, där ena gruppen behandlades 

med honung och den andra gruppen med lidokaingel. Den relativa risken för att utveckla okontrollerad 

oral mukosit i testgruppen med honung var 5 % medan i kontrollgruppen med lidokaingel var det 75 % 

risk att utveckla okontrollerad oral mukosit. Ett p-värde på >0,0001 indikerade en statistiskt signifikant 

skillnad i förhållandet mellan de båda grupperna avseende mukositutveckling. Det noterades att 

deltagarna som behandlades med honung hade en statistiskt signifikant lägre risk att drabbas av högre 

grad av oral mukosit. 
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Den andra studien (36) randomiserade deltagarna in i två grupper, Manuka- och placebogrupp. 

Deltagarna blev instruerade att skölja munnen med 20 ml av den givna substansen och att sedan svälja 

den långsamt. Behandlingen genomfördes fyra gånger per dag under fyra veckor av strålbehandlingen 

och sedan två veckor efter behandlingsslut. Deltagarna blev tilldelade Duraphat-tandkräm 5500ppm 

under behandlingen samt muntlig och skriftlig information för att minimera kariesuppkomst. 

Mukositindex togs varje vecka under strålbehandlingen och sedan varannan vecka efter behandlingen 

tills mukositsjukdomen läkt ut. Resultatet visade att ingen statistisk signifikans kunde noteras avseende 

mukosit grad 3 (p = 0.64), durationen eller allvarlighetsgraden (p = 0.79) mellan de två grupperna. 

 

5.2.3 Laserterapi (LLLT) 

Av samtliga 15 studier, berörde fyra studier (37, 38, 39, 40) effektiviteten av laserterapi mot oral 

mukosit. Alla studier som berör effektiviteten av laserterapi har använt sig av liknande studiedesign där 

deltagarna randomiserats in i två grupper där en grupp tilldelats LLLT och en grupp blufflaserterapi. 

Antal deltagare och p-värde för laserterapins effekt mot mukositsjukdomens allvarlighetsgrad, duration 

samt andra biverkningar som dysfagi, opioidintag, smärtregistrering och behandlingsavbrott redovisas 

i Tabell 3 för samtliga fyra studier.  

 

Tre av studierna (37, 38, 39) redovisade en statistisk signifikant skillnad mellan laser- och 

placebogruppen där lasergruppen uppvisade en lägre allvarlighetsgrad av oral mukosit. Studierna 

visade även att statistiskt signifikant färre deltagare inom lasergrupperna drabbades av de högre 

graderna av oral mukosit efter avslutad behandling i jämförelse med deltagarna i placebogrupperna. I 

en av studierna (40) kunde inte en signifikant skillnad noteras mellan grupperna avseende 

allvarlighetsgraden av oral mukosit, dock var frekvensen av de lägre graderna högre i lasergruppen. 

 

En av de fyra studierna (39) redovisade att durationen av oral mukosit var kortare hos deltagarna i 

lasergruppen. Detta undersöktes inte i de övriga studierna. Placebogrupperna drabbades i högre 

frekvens av dysfagi och intog fler opioider i jämförelse med lasergrupperna, redovisades i tre av 

studierna (37, 38, 39). En av studierna (40) belyste ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

angående dysfagi. Smärtregistreringen var statistiskt signifikant lägre hos lasergrupperna i jämförelse 

med placebogrupperna i två av studierna (38, 39). En av studierna (40) redovisade ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna angående smärtregistrering. Det redovisades i två studier (38, 40) 

att fler deltagare i placebogruppen var tvungna att avbryta behandlingen på grund utav oral mukosit, än 

i lasergrupperna. Det var statistisk signifikans mellan grupperna, i en av studierna (40). En studie (37) 

redovisade motsägande resultat där fler individer i lasergruppen avbröt behandling på grund utav 

strålningsdermatit. 
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Tabell 3, sammanställning av laserterapins effektivitet mot oral mukosit och andra biverkningar. 

Lasergrupperna benämns LG och placebogrupperna benämns PG i tabellen.  
Ref Allvarlighetsgrad 

> 2 
LG    PG   p-värde 

Duration 
LG        PG  

Dysfagi 
LG     PG     p-värde 

Opioidintag 
LG   PG     p-värde 

Smärt-registrering 
LG      PG      p-
värde 
 (VAS) 

Behandlings-
avbrott 

LG PG p-värde 

37 3 19 <0,001 - - 7 18 0,010 15 40 <0,001 - - - 6 18 - 

38 26 77 <0,001 - - 50 72 <0,001 10 26 <0,001 4ª 7ª  <0,001 3 8 - 

39 16 49 <0,001 8.19 
± 5.14 
dagar 

12.86 
± 6.61 
dagar 

30 39 0,039 - - - 10ª 39ª 0,001 0 5 - 

40 8 9 NSᵇ - - 19 20 NSᵇ 3 3 NSᵇ 21ª 19ª NSᵇ 0 6 0,02 

ª = Värden mätt enligt VAS 

ᵇ = Ingen statistisk signifikans 

 

6 Diskussion 

De behandlingsmetoder som visade sig vara effektiva mot hyposalivation i ovanstående resultat var 

Pilokarpin/Cevimelin och TENS. Salivsubstitut och akupunktur visade ingen påverkan på 

hyposalivation, dock angavs det att akupunktur hade en lindrade effekt vid xerostomi. Effektiviteten av 

laserterapi (LLLT) mot mukosituppkomst och allvarlighetsgrad av oral mukosit visades positivt i 

resultatet. Vid behandling med opastöriserad honung kunde en påverkan på mukosituppkomsten hos 

huvud- och halscancerpatienter observeras, dock varierade resultaten och effektiviteten är svår att 

generalisera. En av behandlingsmetoderna som inte visade någon effektivitet mot oral mukosit var Aloe 

Vera.  
 

6.1 Metoddiskussion  
En allmän litteraturstudie genomfördes där vetenskapliga studier valdes ut genom en urvalsprocess på 

tre steg. Detta för att relevanta studier som besvarade syftet skulle upptäckas. De vetenskapliga 

studierna kvalitetsgranskades efter en modifierad bedömningsmall av Carlsson och Eiman (25). Valet 

av bedömningsmallen genomfördes för att underlätta evidensgranskningen. Samt för att 

bedömningsmallen gav en indelning efter procentsatser för hur starkt evidensvärde studierna hade. 

Författarna valde att inkludera studier som värderades till grad I och II och exkludera grad III. 

Författarna anser att en inkludering av grad III kunde bidragit till att felaktig information framlagts i 

resultatet vilket hade varit en svaghet. En inkludering av grad III hade bidragit till att fler artiklar kunde 

presenteras i resultatet som i åtanke på kvantitet hade varit positivt men negativt rörande kvalitén på 

resultatet. Kvalitetsgranskningen bidrar till en bättre kvalité på litteraturstudiens resultat men kan även 

ha bidragit till att intressanta vetenskapliga artiklar har uteslutits. Författarna är medvetna om att 

evidensgranskningen möjligtvis hade kunnat variera om en bedömningsmall i original hade använts. 

Detta eftersom studien som exkluderades vid kvalitetsgranskningen möjligtvis hade inkluderats vid 

användning av en annan bedömningsmalla, vilket kunde ha gett ett annat utfall på resultat.  
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Alla artiklar som inkluderades i resultatet var av kvantitativ studiedesign vilket författarna anser som 

passande avseende deras syfte. Litteraturstudiens syfte var baserad mot objektiva mätningar av både 

oral mukosit och hyposalivation. Genom att enbart studiedesigner som observerar kvantitativ data 

användes stärks studiens validitet. Studier med kvalitativ studiedesign baseras på individers egna 

upplevelser och egna uppfattningar, i de fall där dessa faktorer ska studeras hade denna studiedesign 

varit till stor hjälp. Det som kan anses negativt med att utesluta kvalitativ studiedesign är att 

individernas egna upplevelse och egna berättelser inte kan registreras på samma vis. Om kvalitativa 

studiedesigner hade inkluderats i resultatet hade replikerbarheten och reliabiliteten försvårats. Detta 

genom att alla individers subjektiva upplevelser varierar. Dock hade denna form av studie varit 

intressant vid forskning av individers subjektiva upplevelse av xerostomi efter huvud- och 

halscancerbehandling.  

 
Författarna hade som ursprungsavsikt att inkludera studier som publicerats de tio senaste åren. Efter 

att sökningsprocessen påbörjas kunde en otillräcklighet noteras angående studier berörande   

parasympatomimetiska substansers effektivitet på oral mukosit. Författarna valde då att utöka sina 

sökningsbegränsningar till tretton år för att kunna inkludera fler relevanta studier. Författarna ser detta 

som en styrka då fler studier kunde inkluderas och ett större resultat kunde presenteras. Det som kan 

influera litteraturstudien negativt med detta beslut var att tandvården har utvecklats under de senaste 

decennierna. Detta genom att tekniken inom tandvården har utvecklats samt att professionernas olika 

ansvarsområden har breddats. Detta bidrog till att äldre artiklar möjligtvis inte var relevanta. 

 
Författarna valde att använda sig av tre databaser från samma domän för att hitta studier till 

litteraturstudien, detta kan i efterhand anses som en svaghet för litteraturstudien då de olika 

databaserna möjligtvis hade ett liknande utbud av artiklar. Författarna anser att genom att ha använt 

sig av en databas från en annan domän exempelvis PubMed, hade fler studier som besvarade syftet 

eventuellt upptäckts. Sökorden som användes till litteraturstudien kunde i efterhand ha komprimerats 

och använts på ett mer systematiskt vis. Genom att litteraturstudien hade en begränsad urvalsgrupp och 

sökningsbegränsningar hade en systematisk sökningsteknik där samma sökord använts till alla 

databaser möjligtvis gett mer sökträffar. Vid söktillfällena användes booleska operatorer ”OR” och 

”AND” för att bredda samt avgränsa sökningarna. Trunkering har använts vid sökningar för att på 

ytterligare vis vidga sökträffarna inom det berörda ämnet. Genom användning av booleska operatorer 

och trunkering kan fler studier som var relevanta till syftet ha påträffats. Författarna anser detta som 

positivt och kan i efterhand anse att kombinationer av dessa tekniker hade kunnat användas mer 

frekvent. 

 
Författarna beslutade att exkludera studier som berörde individer med en annan cancerdiagnos än 

huvud- och halscancer. Detta beslut anser författarna är en styrka då det tidigare inte fanns många 

litteraturöversikter som enbart begränsat sig till huvud- och halscancerpatienter. För att ett trovärdigt 

och validerat resultat ska framställas är en likvärdig urvalsgrupp viktig anser författarna. Denna 

exkludering gjorde att flertalet vetenskapliga artiklar uteslöts vilket kan ha varit en svaghet för studien, 
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då få studier fanns som svarade till författarnas syfte och inkluderingskriterier. I efterhand skulle 

författarna med fördel ha kunnat expanderat sökbegränsningarna eller beslutat att inkludera andra 

cancerdiagnoser. Detta för att ett större urval av studier skulle påträffats och inkluderats i resultatet. 

Eftersom ett mindre urval av studier har inkluderats i resultatet är det svårt att generalisera resultatet 

för alla individer som behandlas mot huvud- och halscancer. Dock anses resultatet i föreliggande studie 

som intressant och betydelsefullt eftersom det är få som sammanställt liknande innan.  

 

Författarna hade som ursprungsavsikt att enbart inkludera studier som var etisk granskade av en etisk 

kommitté eller motsvarande. Vid urvalsgranskningen uppmärksammades två studier som inte angavs 

vara etiskt granskade. Författarna valde att inkludera dessa studier för att få ett mer tillförlitligt resultat 

och för att studierna bidrog med intressant fakta som svarade mot syftet. Eftersom urvalsgruppen för 

denna litteraturstudie var utsatt samt under en kritisk period i livet kan denna inkludering tala emot de 

etiska reglerna. En åtanke som låg till grund till att författarna valde att inkludera de två icke granskade 

studierna, var att båda härstammade från Indien. Författarnas tanke var att detta land möjligtvis inte 

använder sig av samma kriterium vid granskning, har samma uppfattningar kring etiska regler eller har 

som krav att etisk granskning ska framkomma i artikeln. Eftersom utförandet av etisk granskning i 

Indien var otydlig anser författarna att studierna som inkluderades i litteraturöversikten bidrog med 

relevant fakta dock med diffusa etiska grunder.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet fann att individer som behandlades med parasympatomimetiska substanser hade en 

lindrande effekt på hyposalivation. Tre av studierna (26, 27, 28) rapporterade att den ostimulerade- och 

stimulerade saliven ökade vid användning av Pilokarpin eller Cevimelin. Två tidigare studier 

rapporterar liknande resultat där en ökning av salivflödet kunde noteras hos de individer som 

behandlats med Pilokarpin (41) och Cevimelin (42).  

 

Resultatet stämmer överens med de två tidigare nämnda studierna (41, 42) gällande Pilokarpin och 

Cevimelins påverkan på xerostomi hos individer som behandlats för huvud- och halscancer. Resultatet 

visade att förbättring av xerostomi var större hos de grupper som behandlades med   

parasympatomimetiska substansers. Det var intressant att placebogruppen hade en större förbättring 

av xerostomi (42,4 %) i jämförelse med gruppen som intog Pilokarpin i tablettform (12 %) (27). 

Skillnaden var statistiskt signifikant mellan placebogruppen och gruppen som behandlades med lokal 

administration av Pilokarpin. Detta stöds av en studie från Hamlar et al. (43) redovisade att 74% av 

deltagarna som tilldelats lokaladministration av Pilokarpin noterade minskning av xerostomi.  

 

Det var intresseväckande att resultatet i föreliggande studie visade att det inte förekom någon skillnad 

mellan preparaten Pilokarpin eller Cevimelin avseende salivproducering eller uppkomst av 

biverkningar. Resultatet ska dock observeras med försiktighet eftersom studien enbart genomfördes på 

12 individer vilket kan ge missvisande information. I en studie av Noaiseh G et al. (44) anges det att 

skillnaderna var statistiskt signifikanta vid jämförelse mellan de två preparaten. Studien redovisar även 

att biverkningarna som uppstått av de olika behandlingarna var fler i Pilokarpingruppen.  
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I metaanalyserna (22, 23) som behandlas i bakgrunden kan liknande resultat uppmärksammas. Det 

nämns att anledningen till att Pilokarpin möjligtvis bidrar till fler biverkningar är för att substansen 

påverkar kroppens alla muskarinreceptorer medan Cevimelin enbart påverkar M3-receptorerna i 

salivkörtlarna. Dessa resultat stärker evidensen för att Pilokarpin och Cevimelin kan användas som 

behandling mot hyposalivation hos individer som behandlats mot huvud- och halscancer. Pilocarpin 

och Cevimelin används i dagsläget i Sverige till patienter med Sjögrens syndrom för åter fuktning av 

ögon (45). Denna typ av behandling skulle i framtiden möjligtvis kunna ordineras till cancerpatienter 

som lider av hyposalivation. Läkemedlen skulle med fördel kunna skrivas ut till patienter av professioner 

inom tandvården då det är de som utför undersökningar kring hyposalivation.  

 

Ett fåtal studier existerar som berör effektiviteten av transkutan nervstimulering (TENS) mot 

hyposalivation. Resultatet i föreliggande studie visar att individer som behandlas med TENS dagligen 

under hela strålbehandlingen får en positiv påverkan på ostimulerade- och stimulerade saliven. Det 

noterades även att friska individers salivflöden ökade. Individer som hade blivit strålbehandlade innan 

påverkades inte av behandlingen. En studie (46) med deltagare som strålbehandlats mot huvud- och 

halscancer påvisade att den ostimulerade- och stimulerade saliven ökade hos alla deltagarna som 

behandlats med TENS. Studien redovisade även att förekomsten av xerostomi minskade bland 

grupperna som behandlats med TENS. Dock kunde ingen ökad livskvalité noteras. Till skillnad från 

ovanstående studie visar denna studie (46) att individer som strålbehandlats tidigare också fick en 

positiv respons av TENS-behandling. Det är därför osäkert att dra slutsatser baserat på resultatet som 

framlades i litteraturöversikten. 

 

Det var intresseväckande att metaanalysen (23) redovisade att salivsubstitut inte hade någon effekt på 

hyposalivation hos individer som behandlats mot huvud- och halscancer. En studie (30) som svarade 

till syftet och uppfyllde inkluderingskraven presenterades i resultatet avseende salivsubstitut. I studien 

(30) kunde ingen statistisk signifikans noteras avseende det självhäftande salivsubstitutet i jämförelse 

med Bioténe, fuktgivande munskölj och dess påverkan på salivflödet. Båda grupperna rapporterade en 

förbättrad xerostomi efter behandling. Detta stöds av en studie från Momm et al. (47) som redovisade 

att olika salivsubstitut påverkade xerostomi positivt men har ingen inverkan på hyposalivation. En 

studie av Jellema et al. (48) talar emot resultatet och visade att salivsubstitut inte har någon påverkan 

på xerostomi eller hyposalivation.  

 

En studie (31) visade att akupunktur har en positiv påverkan på biverkningarna xerostomi, klibbigt saliv, 

sväljsvårigheter och att individen vaknar på natten på grund av muntorrhet. En studie av Blom M et al. 

(49) redovisade också att biverkningar som viskositeten av saliven, smakbortfall, smärta i tungan, 

illamående och aptitbortfall förbättrades hos deltagarna som behandlades med akupunktur. 

Akupunktur kan möjligen ha en potentiell förbättring av xerostomi och andra orala biverkningar.  

 

Avseende behandling med Aloe Vera kunde ingen statistiskt signifikant påverkan på oral mukosit 

noteras (33). Aloe Vera visade ingen påverkan på andra biverkningar som kroppsvikt, smärtkontroll, 
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opioidintag, PEG-placering, dagligt vätskeintag eller intravenöst vätskeintag (34). En studie av Sue et 

al. (50)  som redovisades i Cochrane Collaboration kunde ingen statistisk signifikans noteras avseende 

Aloe Veras effekt på oral mukosit. Det redovisades att Aloe Vera inte påverkade deltagarnas 

smärtkontroll, opioidintag, viktminskning, vätsketillförsel eller patientens välmående. Detta tyder på 

att Aloe Vera inte har en positiv påverkan på mukosituppkomsten vid strålbehandling mot huvud- och 

halscancer. Resultatet ska dock tolkas med försiktighet eftersom enbart ett fåtal studier har lagts fram.  

 

Det var intresseväckande att en av studierna (35) visade att honung hade en statistiskt signifikant 

påverkan på mukosituppkomsten hos huvud- och halscancerpatienter. Den andra studien (36) som 

inkluderades i resultatet visade ingen statistisk signifikant påverkan på oral mukosit. Detta resultat är 

intressant och en möjlig förklaring till varför resultaten varierar kan vara honungspreparatens ursprung. 

I den ena studien (35) redovisades det att honungen var opastöriserad. Studien nämner att glukosoxidas 

och väteperoxid i honung är värmekänsligt och därför skadas vid pastörisering. Dessa ämnen kan 

möjligtvis verka antiinflammatoriska enligt studien. I studien (36) rörande Manuka-honung angavs 

inget tillvägagångsätt för hur honungen har insamlats och det kan därav möjligtvis vara en faktor till 

differensen i resultaten.  En tidigare studie (51) redovisade en statistiskt signifikant reducering av oral 

mukosit grad 3 och 4 hos honungsgruppen.  

 

En viktig aspekt att ha i åtanke vid behandling med honung är den höga sockerhalten som kan bidra till 

andra orala sjukdomar som exempelvis karies. Det är därför mycket viktigt att information och 

instruktion i tandborstningsteknik och att ett tilläggsprofylax med exempelvis Duraphat 5000ppm 

tillämpas under behandlingsperioden (52). Det varierande resultatet bidrar till kunskapsluckor och fler 

studier bör framställas där opastöriserad honung undersökt för att stärka evidensen. En bidragande 

faktor som medverkar till att det är extra viktigt med ett tilläggsprofylax är hyposalivation som även den 

bidrar till en större kariesrisk. Vid hyposalivation kan vissa starka smaker vara svårhanterliga och bidra 

till smärta. Om dessa besvär uppstår kan en tandkräm utan smak som Salutem tillämpas i kombination 

med en fluorskölj utan smak istället för Duruphat.  Vid svårighet att gurgla fluorskölj kan en 

skumgummitork användas.  

  

Det påträffas i tre studier (37, 38, 39) att de grupper som fick LLLT hade en lägre grad av oral mukosit 

efter avslutad behandlingen än placebogrupperna. Resultatet styrks av en tidigare studie som påvisade 

att det var statiskt signifikant skillnad avseende uppkomsten, allvarlighetsgraden och durationen av oral 

mukosit (53). En annan studie (40) visade att det inte kunde noteras någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan LLLT- och placebogrupperna. Cochrane Collaboration redovisade att effektiviteten av 

LLLT-behandling var svag och att vidare forskning bör genomföras. Författarna instämmer med detta 

beslutet då resultaten varierar och ett större underlag behövs.  

 

Forskningsunderlaget för behandlingsmetodernas effekt vid behandling av hyposalivation och oral 

mukosit hos huvud- och halscancerpatienter visades vara bristande. Eftersom båda dessa tillstånd är 

svårhanterade och medför lidande hos patienten, kan vidare forskning bidra till utveckling inom 

området samt förbättrad patientvård. Specifikt måste fördjupning ske inom vilken effekt salivsubstitut 
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har på salivsekretionen eftersom denna behandlingsmetod i dagsläget ofta rekommenderas i 

tandvården. Detta för att i framtiden enbart rekommendera behandlingsmetoder som styrks av evidens.  

Fördjupning bör också ske inom vilken parasymtomimetisk substans som har störst effekt samt bidrar 

till lägst antal biverkningar och akupunkturs påverkan av den objektiva salivmätningen samt 

verkningsmekanismen på spottkörtlarna.  

 

 

6.3 Resultatets betydelse  
Författarna anser att individer som behandlas för huvud- och halscancer är en utsatt grupp som drabbas 

av biverkningar som kan bidra till kortvariga- och livslånga besvär. Resultatet belyser att olika 

behandlingsmetoder har effekt mot hyposalivation och oral mukosit. De behandlingsmetoder som 

inkluderas i resultatet tillhandages inte enbart inom tandvården utan även inom hälso- och sjukvården. 

För att behandlingseffektiviteten av cancerpatienter ska optimeras är ett tvärprofessionellt arbetssätt av 

stor vikt. Det är viktigt att kunskapen breddas inom alla yrkesgrupper och att alla yrkesverksamma inom 

de professioner som kommer i kontakt med cancerpatienter samarbetar. Samarbetet mellan de olika 

professionerna påträffas redan idag, dock har forskning visat att attityderna kring munvård och 

möjligheten till att utföra munvård var bristande hos undersköterskor och sjuksköterskor (54). En 

annan studie av Nieweg et al (55) redovisar att orala biverkningar efter kemoterapi varierade mellan 12 

till 80 procent. Anledningen till den stora variationen angavs vara på grund utav bristande kontakt med 

tandvården samt bristande kunskap inom området. Båda dessa studier styrker att det är viktigt att 

professioner inom tandvården förmedlar kunskap om orala komplikationer vid behandling mot huvud- 

och halscancer.  

 

En viktig roll inom denna kunskapsspridning besitter vi som tandhygienister. Tandhygienister besitter 

stor kunskap om förebyggande tandvård samt om hur kunskap ska förmedlas och följas upp. Genom att 

informera och instruera i munhälsobedömningstekniker kan professioner inom hälsosjukvården får en 

bra kunskapsgrund samt känna sig säkrare vid utförandet av munvårdsbedömningar hos 

cancerpatienter. Därigenom kan professioner inom hälsosjukvården få kunskap om hur orala 

biverkningar ska förbyggas i tid vilket kan bidra till att sjukdomsförloppet förkortas. Genom att 

hälsosjukvården kan upptäcka och förbygga de orala biverkningarna i ett tidigt skede, gynnar det både 

patienten genom minskat lidande samt sjukvården hälsoekonomiskt. Lindrande av orala biverkningar i 

ett tidigt skede bidrar till bättre livskvalité hos patienter samt att resurser besparas. Ett förbyggande 

tankesätt där alla professioner har kunskap om vad som påverkar cancerpatienterna. Kan bidra till 

förebyggande behandlingar i ett tidigt skede vilket besparar resurser inom både hälsosjukvården och 

tandvården.  

  

Det visas även att forskningen kring områdena är bristande och att fler studier bör tillämpas för att höja 

evidensen. Det skulle vara av stort intresse att se framtida kvalitativa studier genomföras som studerar 

individers egna upplevelse av oral mukosit och hyposalivation i kombination. Genom fortsatt forskning 

kan huvud- och halscancerpatienter i framtiden förhoppningsvis få uppleva mindre biverkningar och 

därigenom få en underlättad vardag.  
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7 Slutsats 

Slutsatsen är att behandlingsmetoderna Pilokarpin, Cevimelin och TENS visade effektivitet för lindring 

av hyposalivation hos individer som drabbats av huvud- och halscancer. Resultatet presenterade att 

laserterapi och opastöriserad honung kunde ha en viss effekt att lindra oral mukosit, dock varierade 

framgången. Behandlingsmetoder som inte visades effektiva mot hyposalivation var salivsubstitut. 

Akupunktur och Aloe Vera visade ingen effekt mot hyposalivation dock kunde en försvagning av 

xerostomi noteras vid akupunktur. Forskningen bör fortskrida inom behandlingsmetodernas 

effektivitet mot hyposalivation och oral mukosit för att framtida rekommendationer ska kunna fastslås.   
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9 Bilagor 

Bilaga 1 
Modifierad artikelmatris 

Datum 

för 

sökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal träffar efter 

sökningsbegränsning 

på årtal 2005–2018 

Urval 1 

2018-

03-19 

DOSS mucositis in cancer patients 

AND treatment OR 

intervention OR therapy or 

treatment effectiveness 

221 204 12  

2018-

03-19 

DOSS mucositis in cancer patients 

AND treatment OR 

intervention OR therapy OR 

treatment effectiveness AND 

honey 

6 6 2  

2018-

03-19 

DOSS hyposalivation or dry mouth 

AND treatment OR 

intervention OR therapy OR 

treatment effectiveness 

478 422 3  

2018-

03-20 

DOSS hyposalivation OR dry AND 

mouth AND  Pilokarpine 

21 17 6  

2018-

03-20 

DOSS acupuncture therapy OR 

treatment AND mouth 

dryness OR hyposlivation 

OR hypofunktional saliva 

66 49 6  

2018-

03-19 

Cinahl cryotherapy OR ice OR cold 

therapy OR oral cooling 

AND mucositis in cancer 

patients  

43 36 6  

2018-

03-19 

Cinahl low level laser therapy AND 

mucositis in cancer patients  

13 13 3  

2018-

03-20 

Cinahl acupuncture therapy OR 

treatment AND mouth 

dryness OR hyposlivation 

OR hypofunktional saliva  

53 39 5  
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Datum 

för 

sökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal träffar efter 

sökningsbegränsning 

på årtal 2005–2018 

Urval 1 

2018-

03-19 

Cinahl head and neck cancer OR 

oral cancer AND muscarinic 

receptors  

1 1 1  

2018-

03-19 

Cinahl head and neck cancer OR 

oral cancer AND 

hyposalivation OR dry 

mouth AND  Pilokarpine  

7 6 2  

2018-

03-20 

Cinahl treatment OR intervention 

OR therapy OR treatment 

effectiveness AND 

hyposalivation OR dry 

mouth OR mouth dryness 

825 595 1  

2018-

04-05 

Cinahl acupuncture AND radiation 

induced xerostomia OR dry 

mouth OR hyposalivation 

21 20 1  

2018-

03-19 

Medline head and neck cancer OR 

oral cancer AND mucositis 

AND growth factors  

74 42 2  

2018-

03-19 

Medline saliva substitut* AND 

radiation  

54 27 3  

2018-

04-05 

Medline mouth dryness OR 

hyposlivation OR 

hypofunktional saliva AND  

Pilokarpine OR cevimeline 

AND head and neck cancer 

OR oral cancer OR 

oropharyngeal cancer 

9 6 1  
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Bilaga 2 
Modifierad version av sammanställningsmall för vetenskapliga artiklar  

Ref. Författare, 
titel, land, 

årtal  

Syfte/ 
frågeställning 

Urval Mätmetod Resultat Bevis-
värde 

26 Chambers M 
et al. 
Cevimeline 
for the 
treatment of 
post 
irradiation 
xerstomia in 
patients with 
head and 
neck cancer. 
USA, 2005.  

Syftet var att 
studera 
effektiviteten 
och säkerheten 
med att 
använda 
Cevimelin i två 
dubbel-
blindade 
studier på 
patienter 
drabbats av 
xerostomi efter 
strålbehandling 
för huvud- och 
halscancer   

281 
individer i 
studie 003 
och 282 
individer i 
studie 004. 
Alla 
individerna 
i båda 
studierna 
hade 
behandlats 
för huvud- 
och 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
genom salivtest. 
Individerna delades in i 
två grupper och gavs 
Cevimelin till grupp 1 
och placebo till grupp 2 
tre dagar/dag under 12 
veckor. Sedan kom 
individerna tillbaka till 
kliniken vid 5 tillfällen 
med tre veckors 
mellanrum.  

Resultatet visade att 
det fanns en statistiskt 
signifikant ökning av 
den ostimulerade 
saliven mellan grupp 1 
och 2 vid alla tillfällen 
förutom 1 då grupp 2 
visade en statistiskt 
signifikant ökning. 
Resultatet visade 
också att det inte var 
någon skillnad i den 
självrapporterade 
förbättringen av 
muntorrhet. Ingen 
skillnad kunde noteras 
vid mätning av den 
stimulerade saliven, 
intag av vätskor, 
möjlighet att sova 
eller användning av 
konstgjord saliv 
mellan grupperna.  

83%, 
Grad I, 
Starkt 
bevis-
värde.  
 
 
Etiskt 
godkänd 

27 S 
Taweechaisu
papong,M 
Pesee, C 
Aromdee, M 
Laopaiboon,
W Khunkitti.  
Efficacy of  
Pilokarpine 
lozenge for 
post-radiation 
xerostomia in 
patients with 
head and 
neck cancer. 
Australien. 
2006 

Syftet med 
studien var att 
analysera om 
förbättringar 
sker för de 
kliniska 
symptomen 
och 
spottfunktion 
genom att 
tillsättning av 
pilokarpin vid 
behandling av 
xerostomia 
efter 
strålbehandling
. 

33 individer 
varav alla 
var 
drabbade av 
huvud- och 
halscancer. 

Kliniks undersökning 
genom salivtest var 10:e 
dag. Vid varje besök 
gjordes salivtest åtta 
gånger, innan 
behandling, 0, 30, 60, 90, 
120, 150 och 180 minuter 
efter behandling genom 
salivansamling i en burk 
under tre minuter. Sedan 
vägdes vätskan.  
 
 

Resultatet visade att 
det var statistiskt 
signifikanta ökningar 
av salivproduktionen 
hos pilokarpingruppen 
jämfört med 
placebogruppen. 
Skillander kunde ses 
bland de som fick 
Salagen® genom att 
talet och smärtan 
förbättrades. 

80%, 
Grad I, 
Starkt 
bevis-
värde 
 
 
Etiskt 
godkänd 

28 Brimhall J, 
Jhaveri M, 
Yepes J. 
Efficacy of 
cevimeline 

Fastställa 
effekten och 
jämföra 
biverkningarna 
av Cevimelin 

12 deltagare 
med olika 
orsaker till 
nedsatt 
saliv-

Klinisk undersökning 
genom salivtest vid tre 
olika tillfällen, basline, 
efter 4 veckors 
behandling och efter 9 

Studien fann ingen 
statistisk signifikant 
skillnad hos varken 
vilosaliven eller den 
stimulerade saliven 

89%, 
Grad I, 
Starkt 
bevis-
värde.   
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vs.  
Pilokarpine 
in the 
secretion of 
saliva: a pilot 
study. USA, 
2013. 
  
 

och  Pilokarpin 
på 
salivsekretione
n hos patienter 
med 
xerostomi.  
 

produktion, 
varav 2 
behandlats 
för huvud- 
och 
halscancer 

veckors behandling. Vid 
alla tillfällen 
analyserades vilosaliven 
samt den stimulerade 
saliven. Ett frågeformulär 
angående biverkningar 
under studietiden fylldes 
även det i vid två 
tillfällen. 

mellan Cevimelin 
eller  Pilokarpin. Dock 
kunde en liten ökning 
i salivflödet ses hos 
patienterna som intog  
Pilokarpin. Det var 
ingen statistisk 
signifikant skillnad 
bland biverkningarna 
hos läkemedlen.  

 
 
Etiskt 
godkänd 

Ref. Författare, 
titel, land, 
årtal  

Syfte/ 
frågeställning 

Urval Mätmetod Resultat Bevis-
värde 

29 Lakshman A, 
Babu G, Rao 
S.  
Evaluation of 
effect of 
transcutaneou
s electrical 
nerve 
stimulation 
on salivary 
flow rate in 
radiation 
induced 
xerostomia 
patients: A 
pilot study. 
Indien, 2015.  

Att utvärdera 
effektiviteten 
av TENS-
enheten för 
stimulation av 
salivflödet hos 
friska 
patienter, 
patienter som 
genomgår 
strålning för 
huvud- och 
halscancer 
samt patienter 
som har 
genomgått 
strålningsbeha
ndling för 
huvud- och 
halscancer.   
 

40 individer 
varav 20 
behandlades 
för huvud- 
och 
halscancer 
och 10 som 
hade 
behandlats 
för huvud- 
och 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
genom salivtester vid 
olika tillfällen. 
Studiegrupperna S1A 
och S1B genomförde 
salivtester före 
strålbehandling, under 
strålbehandling efter 3 
veckor, 6veckor samt en 
månad efter avslutad 
strålbehandling. För 
studiegrupp S2 intogs 
salivtester en månad efter 
att individerna slutfört 
sin strålbehandling.  
 

Studien fann att 
TENS-terapi var 
effektivt vid 
stimulation av 
salivflödet hos friska 
patienter samt i 
samband med 
strålbehandling för att 
minimera 
biverkningar av 
strålbehandlingen.  

74%, 
Grad II, 
Måttligt 
bevis-
värde.   
 
Etiskt 
godkänd 

30 Aframian, D, 
Mizrahi B, 
Granot, 
Domb A.  
Evaluation of 
a 
mucoadhesiv
e lipid-based 
bioerodable 
tablet 
compared 
with Biotène 
mouthwash 
for dry mouth 
relief—A 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera en 
mucoadhesiv 
lipidbaserad 
bioerodabel 
tablett som en 
ny apparat för 
att minska 
tecken och 
symtom i 
samband med 
muntorrhet. 

20 individer 
varav 5 
hade strål-
behandlas 
för någon 
form av 
cancer och 
1 av dessa 
för huvud- 
och 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
genom salivtest. 
Vilosaliven ansamlades 
genom spottning 10 
minuter före behandling 
samt 30 minuter efter 
behandling. Patienterna 
fick även besvara ett 
frågeformulär innan och 
efter behandling.  

Vid jämförelse av 
salivtesten innan och 
efter behandling 
mellan de två 
grupperna kunde 
ingen statistisk 
signifikans ses. Dock 
var ökningen större i 
grupp 1. Alla 
individer rapporterade 
en måttlig till svår 
muntorrhet innan 
behandling. Efter 
behandling 
rapporterade grupp 1 
en statistiskt 

70%, 
Grad II, 
Måttligt 
Bevis-
värde.   
 
 
Etiskt 
godkänd 
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pilot study. 
Israel, 2010.  

signifikant förbättring 
medan det i grupp2 
rapporterade en 
signifikant förbättring.  

Ref. Författare, 
titel, land, 
årtal  

Syfte/ 
frågeställning 

Urval Mätmetod Resultat Bevis-
värde 

31 Simcock R, 
Fallowfield 
L, Monson 
K, Solis-
Trapala I, 
Parlour L. 
Landridge C, 
Jenkins V.  
ARIX: A 
randomised 
trial of 
acupuncture 
v oral care 
sessions in 
patients with 
chronic 
xerostomia 
following 
treatment of 
head and 
neck cancer. 
Storbritannie
n, 2012.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effektiviteten 
av akupunktur 
för patienters 
självrapportera
de tillstånd av 
svår 
muntorrhet 
samt om det 
finns någon 
påverkan på 
det objektiva 
salivmätningar
na.  
 

144 
individer 
varav alla 
var 
drabbade av 
huvud- och 
halscancer. 
Enbart 68 
individer 
fanns 
tillgängliga 
för 
uppföljning 
efter sex 
månader.  

Klinisk undersökning där 
individerna blev indelade 
i två grupper där grupp 1 
fick behandlingen 
munhälsorådgivning 
sedan akupunktur medan 
grupp 2 fick i den 
motsatta ordningen. Den 
subjektiva mätningen 
gjordes med hjälp av 
European Organisation 
for Research and 
Treatment of Cancer 
Quality of Life 
Questionnaire (QLQC30) 
och the Head and Neck 
subscale (H&N-35). Den 
objektiva mätningen 
genomfördes med hjälp 
av Schirmer strips.  
Frågeformulären 
samlades in vid baslinjen 
och veckorna 5, 9, 13, 17 
och 21. Salivtesten 
genomfördes före varje 
behandlingstillfälle. Efter 
3–6 månader 
genomfördes en 
uppföljningsbedömning.  

Resultatet visade att 
vid den 
självrapporterade 
bedömningen kunde 
förbättring ses hos 
fem av sex av 
biverkningarna efter 
behandling av 
akupunktur. Vid de 
objektiva salivtesterna 
visades det att det inte 
fanns någon 
signifikant skillnad på 
varken den 
stimulerade saliven 
eller den ostimulerade 
saliven.  

89%, 
Grad I, 
Starkt 
bevis-
värde.  
 
 
Etiskt 
godkänd 

32 Meng Z et al.  
Sham-
controlled, 
randomised, 
feasibility 
trial of 
acupuncture 
for 
prevention of 
radiation-
induced 
xerostomia 
among 
patients with 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
möjligheten att 
genomföra en 
bluff-
kontrollerad 
studie av 
akupunktur 
och huruvida 
akupunktur 
skulle kunna 
förhindra 
xerostomi hos 

21 individer 
som alla var 
drabbade av 
huvud- och 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
genom antingen riktig 
akupunktur/bluff-
akupunktur 3 
dagar/vecka i 6 veckor. 
Xerostomin registrerades 
med hjälp av mätindexet 
Xerostomia 
Questionnaire (XQ) och 
salivtesten genomfördes 
på både vilosaliven och 
den stimulerade saliven, 
vilket mätindex som 
användes finns ej nämnt.  

Resultatet visade att 
gruppen med riktig 
akupunkturbehandling 
uppvisade statistiskt 
signifikant av färre 
individer som hade en 
poängsättning över 30 
på frågeformuläret 
XQ. Man kunde dock 
inte se någon skillnad 
i de objektiva 
salivmätningarna 
under/efter 
behandlingen.  

78%, 
Grad II, 
Måttligt 
bevis-
värde.  
 
 
Etiskt 
godkänd 

https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
https://academic.oup.com/annonc/article/24/3/776/206716
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
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nasopharynge
al carcinoma. 
Kina, 2012.  

huvud- och 
halscancer-
patienter som 
genomgår 
strålbehandling
. 

Ref. Författare, 
titel, land, 
årtal  

Syfte/ 
frågeställning 

Urval Mätmetod Resultat Bevis-
värde 

33 Sahebjamee. 
M et al , 
Comparative 
Efficacy of 
Aloe vera 
and 
Benzydamine 
Mouthwashes 
on Radiation-
induced Oral 
Mucositis: A 
Triple-blind, 
Randomised, 
Controlled 
Clinical 
Trial. Iran, 
2015 

Syftet var att 
jämföra hur 
effektivt 
munskölj med 
Aloe Vera eller 
munskölj med 
bensydamin 
lindrade oral 
mukosit hos 
patienter som 
strålbehandlas 
för huvud- och 
halscancer  

26 patienter 
varav alla 
var 
drabbade av 
huvud- och 
halscancer.   

Klinisk undersökning 
genomfördes för att 
notera om det var någon 
skillnad mellan de två 
grupperna för att 
motverka mukosit. 
Registreringen av 
mukosit genomfördes 
med WHO:s mätindex.  

Studien fann att det 
inte var någon 
statistiskt signifikant 
skillnad mellan de två 
grupperna som använt 
sig av munskölj med 
Aloe Vera och 
bensydamin. 

82%, 
Grad I, 
Starkt 
Bevis-
värde. 
 
 
Etiskt 
godkänd 

34 Marucci L et 
al.  
Double‐blind 
randomized 
phase III 
study 
comparing a 
mixture of 
natural agents 
versus 
placebo in 
the 
prevention of 
acute 
mucositis 
during 
chemoradioth
erapy for 
head and 
neck cancer. 
Italien, 2017 

Syftet med 
studien var att 
testade 
effektiviteten 
hos 4 naturliga 
sammansättnin
gar (Aloe vera, 
calendula, 
propolis och 
kamomill) för 
att förebygga 
akut mukosit 
vid 
kemoradiotera
pi av huvud- 
och halscancer. 

107 
individer 
varav alla 
var 
drabbade av 
huvud- och 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
utförd av en 
sjuksköterska och en 
onkolog vid varje 
veckobesök. Vid besöket 
undersöktes kroppsvikt 
(kg), oral mukosit (via 
Common Terminology 
Criteria for Adverse 
Events), smärtkontroll ( 
via Verbal Descriptor 
Scale) och dysfagi (via 
CTCAE v3.0). 
Läkemedel för 
smärtkontroll, 
alkoholintag, rökstatus, 
dagligt vätskeintag, i.v. 
vätetillförsel och 
placering av matningsrör 
registrerades också. 
 

Resultatet visar att 
ingen statistisk 
signifikans kunde ses 
rörande alla faktorer 
mellan 
palcebogruppen och 
behandlingsgruppen.  

80%, 
Grad I, 
Starkt 
bevis-
värde.  
 
 
Etiskt 
godkänd  

http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(12)00004-4/fulltext
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Ref. Författare, 
titel, land, 
årtal  

Syfte/ 
frågeställning 

Urval Mätmetod Resultat Bevis-
värde 

35 Khanal B, 
Baliga M, 
Uppal N.  
Effect of 
topical honey 
on limitation 
of radiation-
induced oral 
mucositis: an 
intervention 
study. Indien, 
2010. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
honung har en 
anti-
inflammatorisk
a effekt som 
kan minska 
svårighets-
graden av oral 
mukosit. 
 

40 individer 
varav alla 
behandlades 
för huvud- 
och 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
genomfördes genom att 
20ml av antingen honung 
eller lidocain gel 
gurglades runt i munnen i 
2 minuter 15 minuter 
innan behandling, 15 
minuter efter behandling 
och innan läggdags av 
patienterna i båda 
grupperna.  
Registreringen av 
mukosit genomfördes 
med det visuella 
mätindexet av Radiation 
Therapy Oncology 
Group (RTOG)  

Honung visar en 
statistiskt signifikant 
minskning av oral 
mukosit i jämförelse 
med lidocain gel. Det 
visas även att vid 
administrering av 
honung till patienter 
med oral mukosit så 
lindras besvären hos 7 
av 10.  

85%, 
Grad I, 
Starkt 
Bevis-
värde.  
 
 
Etiskt 
godkänn
-ande 
framgår 
inte. 

36 Brady J et al.  
A double-
blind, 
placebo-
controlled, 
randomised 
trial of active 
manuka 
honey and 
standard oral 
care for 
radiation-
induced oral 
mucositis. 
Storbritannie
n, 2011.  

Syftet var att 
undersöka 
effekten av 
aktiv manuka 
honung på 
strålnings-
inducerad 
mukosit. 

132 
individer 
varav alla 
var 
drabbade av 
någon form 
av oral- 
eller 
svalgcancer.  

Klinisk undersökning 
genom tillhanda givande 
av 20ml Manuka honung 
4 gånger per dag som 
skulle gurglas runt i 
munnen. Mukosit 
förekomsten undersöktes 
varje vecka under 
strålbehandling (4 
veckor) och sedan 
varannan vecka tills 
förekomsten försvunnit. 
Mätindexet som 
användes var en 
modifierat index av 
Radiation Therapy 
Oncology Group 
(RTOG) 

Resultatet visade att 
ingen statistiskt 
signifikant skillnad 
kunde ses på 
placebogruppen och 
Manuka-gruppen 
angående incidensen 
av mukosit grad 3. 
Ingen signifikans 
kunde heller ses 
mellan grupperna i 
svårighetsgrad eller 
duration av mukosit.  

96%, 
Grad I. 
Starkt 
bevis-
värde.  
 
 
Etiskt 
godkänd 

Ref. Författare, 
titel, land, 
årtal  

Syfte/ 
frågeställning 

Urval Mätmetod Resultat Bevis-
värde 

37 Antunes H, 
Herchenhorn 
D, Small I, 
Araújo C, 
Pais Viégas 
C, Assis 
Ramos G, 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera den 
totala 
sjukdomsfria 
och 
progressions-
fria 

94 individer 
varav alla 
var 
drabbade av 
någon form 
av 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
genom av incidens av 
oral mukosit, dysfagi, 
avbrott av kemoterapi 
och högre intag av 
opioider. Man 
analyserade även 
individernas 

Resultatet visar att 
placebogruppen hade 
en större incidens av 
att drabbas av alla de 
ovanstående faktorer 
förutom avbrott av 
strålningsbehandling 
där LLLT-gruppen 

83%, 
Grad I, 
Starkt 
Bevis-
värde.  
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000787?via%3Dihub
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Dias F, 
Ferreira C.  
Long-term 
survival of a 
randomized 
phase III trial 
of head and 
neck cancer 
patients 
receiving 
concurrent 
chemoradiati
on therapy 
with or 
without low-
level laser 
therapy 
(LLLT) to 
prevent oral 
mucositis. 
Brasilien, 
2017.  

överlevnaden 
hos patienter 
som behandlas 
med låg-level 
laserterapi 
(LLLT) samt 
utvärdera om 
denna 
behandling kan 
minimera 
uppkomsten av 
oral mukosit.  

sjukdomsfria och 
progressionsfria 
överlevnad samt den 
totala överlevnaden. 
Mätindexet som 
användes vid 
mukositregistrering var 
OMS och OMAS och 
detta genomfördes varje 
dag. Klinisk 
undersökning av de andra 
faktorerna utfördes var 4: 
e månad för de första 2 
åren, var 6: e månad från 
3: e till 5: e året och 
därefter årligen enligt 
RECIST-kriterierna 

hade ett högre antal på 
grund utav 
strålningsdermatit. 
Gällande 
överlevnadsfaktorn så 
hade LLLT-gruppen 
en högre prevalens av 
total överlevnad samt 
sjukdomsfri 
överlevnad och en 
statistisk signifikans 
kunde ses vid 
progressionsfri 
överlevnad.  

Etiskt 
godkänd 

38 Gautam A, 
Fernandes D, 
Vidvasagar 
M, Maiva A, 
Vadhiraja B.  
Low level 
laser therapy 
for 
concurrent 
chemoradio-
therapy 
induced oral 
mucositis in 
head and 
neck cancer 
patients – A 
triple blinded 
randomized 
controlled 
trial. Indien, 
2012.  

Syftet med 
studien var att 
utvärdera och 
beräkna den 
terapeutiska 
effekten av 
LLLT på oral 
mukosit efter 
strålbehandling 
samt dess 
association 
med sjuklighet.   
 

221 
individer 
varav alla 
var 
drabbade av 
huvud- och 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
genom utvärdering av det 
primära resultat dagligen, 
d.v.s. mukositens 
allvarlighetsgrad med 
hjälp av Radiation 
Therapy Oncology 
Group/European 
Organization for 
Research and Treatment 
of Cancer 
(RTOG/EORTC) 
mätindex och oral smärta 
med hjälp av Visual 
Analog Scale (VAS). Det 
sekundära resultat som 
behov av kompletterande 
analgetika mättes med 
hjälp av WHO-
analgesikstege , dysfagi 
med användning av  need 
for total parenteral 
nutrition (TPN), dvs 
ingen möjlighet till orala 
matintag. Veckovis 
viktminskning och 
eventuella oförutsedda 
behandlingsavbrott som 

Resultatet visar att 
under 
strålbehandlingen 
utvecklades 
allvarlighetsgraden av 
oral mukosit gradvis i 
båda 
grupppatienterna. Men 
utvecklingen av 
allvarlighetsgraden 
hos oral mukosit var 
signifikant 
långsammare i laser 
än placebogruppen. 
Vid slutet av 
strålbehandlingen var 
förekomsten av svåra 
oral mukosit nästan tre 
gånger lägre i laser än 
placebogruppen. Det 
visade sig vara 
statistiskt signifikant 
skillnad mellan 
grupperna, där 
lasergruppen hade en 
lägre registrering av 
smärta, dysfagi, 
avbrott av behandling 

98%, 
Grad I, 
Starkt 
Bevis-
värde.  
 
 
Etiskt 
godkänd 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837517301355?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814012003131


 

35 
 

hände på grund av 
allvarlig oral mukosit 
registrerades också 

och användande av 
analgetika.  

Ref. Författare, 
titel, land, 
årtal  

Syfte/ 
frågeställning 

Urval Mätmetod Resultat Bevis-
värde 

39 Prashad 
Guatam A, 
Fernandes D, 
Vidvasagar 
M, Maiva A.  
Low Level 
Helium Neon 
Laser therapy 
for 
chemoradioth
erapy 
induced oral 
mucositis in 
oral cancer 
patients – A 
randomized 
controlled 
trial. Indien, 
2011.  

Syftet med 
studien var att 
utvärdera de 
terapeutiska 
effekterna av 
Low Level He-
Ne Laser på 
kemoradiotera
pi inducerad 
oral mukosit 
och dess 
associerade 
svåra smärta 
och 
tubmatning 
hos patienter 
med 
oralcancer.  

110 
individer 
varav alla 
var 
drabbade av 
oralcancer.  

Klinisk undersökning 
genom att lasergruppen 
fick He–Ne Laser innan 
strålningsbehandling 
under 6,5 veckor medan 
placebogruppen tillgavs 
en laserstrålning som var 
bluff. Mätning av oral 
mukosit, oral smärta 
samt svårighet till 
matintag analyserades 
varje vecka. Även 
viktnedgång, opoid 
användning och avbrott 
av kemoterapin samlades 
in. Mätindex som 
användes för registrering 
av mukosit var Radiation 
Therapy Oncology 
Group/European 
Organization for 
Research and Treatment 
of Cancer 
(RTOG/EORTC). Smärta 
var insamlat med hjälp 
av visual analog scale 
(VAS). 

Resultatet visar att vid 
de sista veckorna av 
behandling kunde en 
statistiskt signifikant 
minskning av svårare 
oral mukosit (>2) ses 
hos lasergruppen i 
jämförelse med 
placebogruppen. Den 
genomsnittliga 
durationen av de 
svårare graderna av 
oral mukosit var 
kortare hos 
lasergruppen. 
Uppkomsten av 
svårare oral mukosit 
var också lägre hos 
lasergruppen i slutet 
av kemoterapin.  
Durationen och 
allvarlighetsgraden av 
smärta var lägre hos 
lasergruppen. De 
andra faktorerna som 
vikt, svårighet till 
matintag samt avbrott 
av kemoterapin var 
även det statistiskt 
signifikant lägre hos 
lasergruppen.  

96%, 
Grad I, 
Starkt 
bevis-
värde 
 
 
Etiskt 
godkänn
-ande 
framgår 
inte. 

40 Gouvêa de 
Lima A, 
Correa Villar 
R, De Castro 
G, Antequera 
R, Gil E, 
Rosalmeida 
M, Federico 
M, Snitcovs 
I.  
Oral 
mucositis 

Syftet var att 
utvärdera 
effektiviteten 
hos LLLT att 
förhindra eller 
fördröja 
uppkomsten av 
svår oral 
mukosit 
inducerade av 
kemoterapi hos 
huvud- och 

75 patienter 
varav alla 
var 
drabbade av 
huvud- och 
halscancer.  

Klinisk undersökning 
genom kontroll av 
mukositens 
svårighetsgrad efter 2, 4 
och 6 veckor under 
behandlingen. Mätning 
för antalet individer som 
inte slutförde 
behandlingen på grund 
utav oral mukosit gjordes 
fortlöpande med studien.  
Mätindex som användes 

Resultatet visade att 
det inte fanns någon 
statistisk signifikans 
mellan grupperna, 
dock kunde en lägre 
svårighetsgrad av 
mukosit registreras 
hos lasergruppen vid 
alla mätningar. 
Skillnader gällande 
dysfagi var inte heller 
statistiskt signifikant 

96%, 
Grad I, 
Starkt 
Bevis-
värde  
 
 
Etiskt 
godkänd 
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prevention by 
low-level 
laser therapy 
in head and 
neck cancer 
patients 
submitted to 
concurrent 
chemoradiati
on: A 
prospective 
randomized 
study. 
Brasielien, 
2009.  

halscancer 
patienter samt 
utvärdera dess 
effekt på 
oplanerade 
avbrott av 
behandling och 
smärtkontroll. 

för registrering av 
mukosit var National 
Cancer Institute 
Common Toxicity 
Criteria, version 2.0. 
smärtförekomsten 
besvarades av patienterna 
själva med hjälp av 
visual analog scale 
(VAS) 

dock kunde även här 
ses ett mindre antal 
hos lasergruppen. 
Ingen individ i 
lasergruppen var 
tvungen att avbryta 
behandlingen på 
grund utav oral 
mukosit men 6 
individer i 
placebogruppen 
gjorde detta. Båda 
grupperna uppvisade 
samma smärtnivåer 
och viktminskning.  
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Bilaga 3 
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
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