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Sammanfattning 

I Sverige drabbas ungefär 300 barn och ungdomar varje år av cancer. De flesta blir 

friskförklarade. Ungdomstiden är en bräcklig fas där de är på att hitta sig själva 

samtidigt som de är på väg att förlora sig själva då de möts av en tid med många 

fysiska och sociala förändringar. Att mitt upp i denna förändring även bli drabbad av 

en livshotande sjukdom är omtumlande både för tonåringen och för de nära anhöriga. 

Syftet med studien var att beskriva ungdomars upplevelse av att få och leva med 

diagnosen cancer. Metoden var en litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar 

granskades och blev del av resultatet. Vid databearbetningen framkom fyra teman; 

Upplevelsen av att få vara normal, Upplevelsen av stöd från familj och omgivning, 

Upplevelsen av att få adekvat och anpassad information och Upplevelsen av ovisshet 

och hopp. I resultatet framkom det att det var viktigt för de cancersjuka ungdomarna 

att få känna sig normala och att inte bli behandlade annorlunda. Stödet från familj, 

vänner och sjukvårdspersonal var också av stor vikt och spelade en viktig roll i deras 

liv. Det framkom även att de ville ha en adekvat och anpassad information. Under 

deras cancerperiod framkom det också att det fanns en upplevelse av ovisshet om hur 

livet skulle bli men det fanns även hopp om att bli bättre och få ett fortsatt bra liv. En 

konklusion av resultatet var också att ungdomarna ville ha en åldersanpassad vård och 

bli bemött på rätt sätt. Att forska mer på hur ungdomar med cancer upplever 

bemötande är angeläget då det kan ge en grund för förändringsarbete. 
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Abstract 

In Sweden approximately 300 children and adolescents get a cancer diagnosis every 

year. Most of them get declared healthy. Youth is a fragile phase in life when 

adolescents are on the way of finding their more grownup selves at the same time as 

they lose their childhood selves during a time of both physical and social changes. To 

face a life-threatening illness during this period of life is shattering for both the 

adolescent and his or her family and close relatives. The aim with this study was to 

describe the adolescents’ experience of getting the diagnosis and to live with cancer. 

The method was conducted as a literature study in which13 scientific articles became 

part of the result. While processing the data in the articles four themes occurred; the 

wish for a normal lifestyle, the support from family and friends, the need of 

equivalent and adjusted information, the experience of uncertainty and hope. It 

became evident within the result that it is of great importance for the teenager with 

cancer to feel normal and not to be treated differently from others. Support from 

family, friends and the healthcare professionals were also of great importance. The 

study also revealed that the adolescents need equivalent and adjusted information. 

The adolescents experience of living with cancer also showed a feeling of uncertainty 

regarding how their life would turn out, but also hope to get better and get a good life 

eventually. One conclusion of the result was that the adolescents wanted a 

ageappropriate care and to be treated the right way. To do further research about how 

adolescents experience their treatment is of great importance as it can lead ground for 

a process of change. 
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Inledning 

Varje år får cirka 300 barn och ungdomar en cancerdiagnos i Sverige. I jämförelse 

med incidensen av cancer hos vuxna är det få och chansen att blir frisk är också större 

hos barn och ungdomar, fyra av fem barn som insjuknar i cancer blir friska 

(Barncancerfonden, 2009).  

  

Ungdomstiden är en omvälvande period då många förändringar sker, dels 

psykologiska, emotionella, intellektuella och sociala men också fysiska förändringar.  

 Ungdomarna är också på väg att frigöra sig från föräldrar och vill vara som sina 

kamrater (Häggström-Nordin, 2009). Att mitt upp i denna förändring även bli drabbad 

av en livshotande sjukdom är omtumlande både för tonåringen och för de nära 

anhöriga. I en studie av Hokkanen, Eriksson, Ahonen och Salantera (2004) beskrivs 

att ungdomar med en cancerdiagnos är tacksamma över att de lever men att hela livet 

är färgat av rädslan att sjukdomen ska återkomma. De har svårt att tänka sig hur en 

framtid ska se ut eller planera den, då livet upplevs så ovisst. Ungdomarna gör därför 

inga försök alls att planera sin framtid utan lever endast i nuet. Hokkanen et al (2004) 

studie beskriver vidare att ungdomar kan uppleva en känsla av ångest och 

underlägsenhet relaterat till att sjukdomen och dess behandlingar orsakat förändringar 

i det fysiska utseendet. Sjukdomen leder ofta till stor frånvaro i skolan vilket innebär 

att ungdomarna kommer efter i skolarbetet, den kan också innebära att de inte orkar 

prestera på som de önskar på gymnastiklektionerna. Sammantaget bidrar detta till att 

ungdomar med cancerdiagnos kan hamna utanför gemenskapen och bli utsatt för 

särbehandling eller mobbning (Hokkanen et al, 2004). 

 

I en studie av Lehmann et al. (2014) beskrivs att ungdomar med en cancerdiagnos ofta 

upplever känslor av underlägsenhet, känner att de är värdelösa och kämpar mot 

depressiva känslor. Fysiska problem relaterat till cancern begränsar deras dagliga liv 

och deras möjlighet att delta i fritids- och sportaktiviteter. De fysiska problemen som 

ärr, tunt hår eller viktuppgång, påverkar också deras upplevelse av sitt utseende 

negativt (Lehmann et al., 2014). I studien av Griffiths, Schweitzer och Yates (2011) 

belyses att ungdomar med en cancerdiagnos upplever det svårast att vara isolerade 

från sina kamrater genom att de inte orkar delta i fritids- eller sportaktiviteter. 

Kamratskapet är avgörande för ungdomars identitet, känsla av säkerhet och att känna 

sig nöjda med sig själva. Ungdomarna uttrycker en stark önskan och desperation att få 

återgå till sina tidigare fritidsaktiviteter och sin tidigare livsstil (Griffiths et al., 2011). 

Att få adekvat information angående sin cancer har visat sig vara viktiga delar i 

omvårdnaden för de allra flesta tonåringar (Hedström, Skolin & von Essen, 2004). I 

en studie av Ritchie (2001a) beskrivs sjuksköterskans stödjande omvårdnadsåtgärder, 

tillämpas dessa omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan genom att skapa en god och 

förtroendefull relation hjälpa cancersjuka ungdomar till att se sig själva som personer 

med resurser och svagheter, stärka de resurser och förmågor de har samt ge dem 

verktyg att hantera sin cancersjukdom. 



 

 2 

Bakgrund 

Ungdomar och cancer 

Av de barn som insjuknar i cancer är ungefär en fjärdedel ungdomar i åldern 13 till 18 

år. Cancerdiagnoserna delas oftast in i tre olika huvudgrupper; leukemier, 

hjärntumörer och andra solida tumörer. Den vanligaste diagnosen hos barn är leukemi 

men de vanligaste cancerformerna hos ungdomar är sarkom som oftast debuterar i 

åldern 10 till 20 år (Björk, 2015). Sarkom är vanligare hos pojkar än hos flickor. 

Även om den vanligaste dödsorsaken hos barn och ungdomar i Sverige är cancer så 

överlever 80 % av de barn och ungdomar som insjuknar i cancer (Barncancerfonden, 

2009).  

Ungdomstiden är en tid då tonåringen bildar sig en egen uppfattning om omvärlden. 

Gränser testas och de tar risker med sin hälsa och testar sin dödlighet. Droger och 

alkohol testas och sexualiteten utforskas. Gränser satta av vuxna utmanas då 

ungdomar kan känna att de vuxna försöker kontrollera deras värld (Morgan, Davis, 

Palmer & Plaster, 2010). Tyngdpunkten under ungdomstiden är på autonomi, frihet, 

oberoende, och sexualitet. Även upplevelsen av att vara attraktiv spelar en nyckelroll 

för självkänslan och självmedvetenheten och ökar i takt med mognaden i varje ålder. 

Ungdomstiden beskrivs vara en bräcklig fas där de är på väg att hitta sig själva 

samtidigt som de är på väg att förlora sig själva under denna tid då de möts av många 

fysiska och sociala förändringar (Abrams, Hazen & Penson, 2006). Ungdomar 

identifierar deras familj och speciellt deras mödrar som den viktigaste källan till stöd. 

Trots behovet av stöd så indikerar de även att de behöver sitt oberoende (Hokkanen et 

al, 2004).    

 

Enligt Cullberg (2006) delas tonårsperioden in i tre underavdelningar: förpuberteten, 

puberteten och adolescensen. Förpuberteten är en tid med fysisk och fysiologisk 

kraftsamling. Det motsatta könet kan uppfattas som mer oförståeligt och hotfullt än 

tidigare. En fixering av utseendet är märkbart och experimenterade med roller sker. 

De som avviker mot utseendenormen kan få känslan av att hamna utanför 

kompiskretsen.  

I puberteten kan flickornas menstruation börja vid 10 till 16 års ålder och 
bröstutvecklingen sker vanligtvis några år före menstruationsdebuten. Den första 

sädesuttömningen för pojkar sker oftast vid 13 till 16 års ålder. Ungdomars 

kroppsutveckling eller utebliven utveckling kan leda till utanförkänslor och lidande. 

Den sexuella spänningen är ökande under puberteten. Kroppsutvecklingen; 

muskulatur, höfternas utformning, behåring, bröst- och penistillväxten, sker i ojämn 

takt. Detta kan leda till olustupplevelser då ungdomar under denna period kan känna 

sig främmande för sin egen och andras kroppar. De vill vara som alla andra och 

anlägger ofta yttre konforma attribut, som lika kläder, smink och musiksmak. Det som 

kallas pubertetstrots sker då ungdomar slits mellan ett starkt behov av att fortfarande 

vara ett litet barn som är beroende av sina föräldrar och å andra sidan vill vara 

självständig och frigöra sig från föräldrarna. Cullberg (2006) beskriver vidare att 

adolescensen är en bearbetningsfas då pubertetsårens intryck och upplevelser 
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bearbetas och ungdomen ska praktisera vuxenblivandet. Då identitetskänslan ännu är 

otillräckligt utvecklad är det lätt att känna upplevelsen av att inte vara acceptabel och 

känna sig utanför kompiskretsen.  

Enligt Hwang och Nilsson (2011) får ungdomar nya kognitiva färdigheter som 

utvecklat sig ur de tidigare stadiernas färdigheter. Om man jämför exempelvis en 

åttaåring och en ungdom så kan ungdomen tänka på alternativ och händelser som inte 

är närvarande, ställa upp hypoteser och systematiskt gå igenom dem, tänka på sitt eget 
tänkande och också gå utöver gällande och konventionella ramar och gränser.  

  

I en studie gjord i början av 2000-talet av Hedström, Haglund, Skolin och von Essen 

(2003) undersöktes vilka händelser rörande deras cancersjukdom och dess 

behandling, som upplevdes mest plågsamma och oroande för barn och ungdomar. De 

fann tjugo kategorier som grupperades i två dimensioner: fysisk och emotionell. Den 

emotionella dimensionen bestod av kategorierna; känsla av alienation, ändrat 

utseende, isolering, bristande familjestöd, känsla av oro, oro inför medicinska 

behandlingar och undersökningar, oro inför döden och förlust av integritet. I en studie 

gjord av Ramini, Brown och Buckner (2008) så beskrivs de fysiska lidanden 

som cancersjukdomen och dess behandlingar kan leda till såsom illamående, 

kräkningar, extrem trötthet, svaghet och smärtor. En nyare studie av Zebrack, Kent, 

Keegan, Kato och Smith (2014) belyser att ungdomar upplever en stor mängd 

biverkningar av cancerbehandling såsom; huvudvärk, trötthet, sexuell dysfunktion, 

menopausala symptom, viktminskning, viktökning, smärta, neuropati, yrsel, 

depression och diabetes. Vidare kan biverkningar som illamående, uttorkning, 

andningssvårigheter, blodproppar, lymfödem, infektioner, krampanfall, ångest, 

vanställdhet, lunginflammationer, behandlingsrelaterad infertilitet och en ökad 

hjärtrytm också förekomma.  

KASAM – ett stöd för att hantera sin diagnos 

Aaron Antonovsky grundade det salutogena synsättet, han ansåg att vi människor 

alltid befinner oss i ett kontinuum från hälsa till ohälsa (Lindström & Eriksson, 2005). 

Förmågan att förstå helheten och använda de resurser vi har tillgängliga benämndes 

av Antonovsky som känslan av sammanhang, vilket förkortas KASAM och uttrycks i 

engelsk text som "sense of coherence". KASAM består av tre komponenter; 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet innefattar en persons 

förmåga att se en mening i de motgångar hon möter, en motiverande faktor, en 

upplevelse av att livet har mening. Vidare ingår komponenten Begriplighet vilken 

innebär en upplevelse av att förstå sig själv och sin omgivning på ett klart, 

sammanhängande och strukturerat sätt. Den tredje komponenten är Hanterbarhet 

vilken innebär en upplevelse av att genom tillgång till egna och andras resurser kunna 

hantera de krav olika situationer ställer (Kvåle & Synnes, 2013).  

 Antonovskys beteckning på de faktorer som påverkar våra liv är stressorer. Hur en 

person hanterar dessa stressorer beror på de inre och yttre resurser hon eller han har. 

Resurserna är av både konstitutionell, genetisk och psykosocial karaktär, de formas av 
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de livserfarenheter en person har och utvecklas hela livet. De innefattar intelligens, 

självkänsla, copingstrategier, flexibilitet, rationalitet, förmåga att forma relationer, 

kulturell stabilitet och socialt stöd. Antonovsky menar att en person med en stark 

känsla av sammanhang har förmågan att använda sina resurser för att överkomma 

stressorer på ett framgångsrikt sätt (Lindström & Eriksson, 2005). Kvåle och Synnes 

studie (2013) visar att cancerpatienter försöker hitta meningsfullhet i sitt dagliga liv 

och i sin livssituation och inte bli överväldigade av det hot mot livet som cancern 

innebär. Patienterna i studien uttrycker att kommunikationen om det vardagliga livet 

med sjuksköterskorna är viktig för att hjälpa dem att finna mening och orka engagera 

sig i sin nya livssituation och osäkra framtidsutsikter. Patienterna strävar efter att 

bibehålla sin värdighet genom att ta kontroll över situationen, detta sker genom 

kommunikationen med sjuksköterskorna om vad som fortfarande gav deras liv 

mening. Sjuksköterskorna ses som en resurs för att stödja deras upplevelse av 

meningsfullhet. Patienterna uttrycker att en ärlig och utförlig information om deras 

sjukdom och sjukdomsutsikter från sjuksköterskan är väsentlig för deras känsla av 

kontroll och upplevelse av begriplighet. De betonar vikten av att sjuksköterskan är 

pålitlig, kompetent, kunnig, har erfarenhet och är tekniskt skicklig, då detta ger dem 

en känsla av att vara säkra och trygga. Patienterna i studien ser på sina familjer, 

vänner och sjuksköterskorna som resurser för att uppnå upplevelsen av hanterbarhet. 

De anser att sjuksköterskan måste ha erforderlig kunskap för att kunna hantera svåra 

samtal om döendet och döden. För patienterna är det viktigt att vara delaktiga i beslut 

rörande deras vardagliga liv och deras vård (Kvåle & Synnes, 2013).  

Personcentrerad vård och sjuksköterskans stödjande funktioner 

De centrala värdena för omvårdnad är respekt för värdighet, det sårbara, integritet och 

självbestämmande. Sjuksköterskan skall respektera människans absoluta värdighet, 

oavsett omständigheterna, och personens rätt till sina upplevelser. En människas 

sårbarhet, den biologiska, den sociala och den kulturella, ökar vid ohälsa och vid ett 

beroende av andra. Sjuksköterskan bör hjälpa den sårbara människan att sikta på 

framtiden, att härda ut, att orka överleva och att utvecklas. Sjuksköterskan ska 

respektera patientens integritet genom att värna om patientens livssammanhang, 

kultur och livsberättelse (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010b). Personcentrerad vård 

förutsätter att patientens upplevelse och tolkning av sin hälsa och sjukdom bekräftas 

och respekteras. Patienten betraktas som en medmänniska, en person. Samarbetet, ett 

partnerskap, skall baseras på respekt för personens vilja och självkänsla (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2010a). Självbestämmandet ska stödjas genom att adekvat 

information ges och patienten stöttas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010b).  

 
Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, teamarbete i vården, 

evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård, informations-och 

kommunikationsteknik. Personcentrerad vård beskrivs som ett speciellt 

förhållningssätt där patienten ses som en person inte bara en sjukdom. Relationen är 

central där sjuksköterskan i samarbete med patient och anhöriga skapar ett 
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partnerskap. Patienten ses som en expert på sitt tillstånd och deras livsberättelse har 

en central roll i det professionella samtalet där sjuksköterskan genom att vara lyhörd 

och ödmjuk kan identifiera, förstärka och stödja individens resurser och förmågor. En 

personlig hälsoplan upprättas sedan gemensamt (Ekman & Norberg, 2013).  

Personcentrerad vård likställs med god och humanistisk vård och har sitt ursprung 

från psykologin. För sjuksköterskan innebär det att sätta personen före sjukdomen. 

Det kräver kunskap, handling, förutsättningar och uppföljning för att understödja den 

personcentrerade vården. Sjuksköterskan ska stödja personen i den roll som personen 

vill ha trots sin sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010a). En modell för 

planerandet och genomförandet av en personcentrerad vård är ” De 6 S:n”(Ternestedt, 

Österlind, Henoch & Andershed, 2012),  Självbild, Sammanhang, Strategier, 

Symptomlindring, Sociala relationer och Självbestämmande. ”De 6 S:n” bygger på en 

helhetssyn och beaktar de psykiska, fysiska, andliga, sociala och existentiella behov 

individen har (Ternestedt et al., 2012). Hoppet är en grundläggande del hos 

människan. Den är en nödvändig del för att människan ska kunna uppleva hälsa och 

att ha en tro om en möjlig framtid. Den kan hos många människor vara en källa till 

förtröstan och glädje i svåra situationer. Det ger en övertygelse om att det finns en 

mening hur det än blir. Det blir då betydelsefullt att sjuksköterskan har en förmåga att 

understödja hoppet oavsett i vilket tillstånd personen befinner sig i (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010b). Social kompetens och känslomässigt stöd var enligt 

en studie av Hedström, Skolin och von Essen (2004) två aspekter som nämndes mest 

av ungdomar och även av sjukvårdspersonal. Ritchie (2001a) beskriver att i 
sjuksköterskans stödjande omvårdnadsåtgärder ingår att ge de cancersjuka 

ungdomarna ärlig och positiv feedback, identifiera resurser och svagheter, hjälpa dem 

att se olikheter och likheter mellan dem själva och jämnåriga friska ungdomar, stärka 

deras förmågor, undervisa dem hur de ska hantera sin sjukdom, uppmuntra 

egenvårdsansvar, skapa goda relationer och ge god symptomlindring. Ritchie (2001b) 

beskriver att sjuksköterskan kan stödja cancersjuka ungdomar att uppnå en känsla av 
normalitet genom att ge åldersanpassad vård och därmed stödja deras psykosociala 

utveckling. Relationen mellan sjuksköterskan och dessa ungdomar bör bygga på 

förtroende, tillit, sätta upp gemensamma mål, socialt stöd och medveten närvaro. Att 

sjuksköterskan ger stöd utan att ge falskt hopp är en viktig faktor för omvårdnaden. 

Neville (1996) beskriver att sjuksköterskan ska stödja ungdomarna att hantera 

situationen och tillåta dem att utvecklas i sin egen takt. I Hokkanen et al. (2004) 

studie belyses att sjuksköterskan bör vara uppmuntrande och positiv i kontakten med 

ungdomarna. Sjuksköterskan ska skapa en ömsesidig, respektfull relation med 

ungdomarna där omvårdnaden och behandlingarna diskuteras men även ungdomarnas 

emotionella och sociala frågor tas upp.  

 

Problemformulering 

Ungdomsåren är en omvälvande tid för både pojkar och flickor då de utvecklas både 

mentalt och kroppsligt. Det är en tid då ungdomar börjar fundera på sin framtid och 

utvecklar sociala relationer i form av vänner och eventuellt flick- eller pojkvän. 
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Oavsett när i livet en person får besked om en cancerdiagnos så innebär det en stor 

påverkan, men ungdomar är mitt upp i livet och vill vara som alla andra, vara 

normala.  De har ofta existentiella funderingar kring livet, döden och meningen med 

deras existens. Det är därför av intresse att undersöka hur ungdomar upplever att få 

diagnosen cancer. Denna kunskap kan användas av sjuksköterskan för att anpassa sitt 

bemötande av ungdomar som precis fått ett cancerbesked. Den kan även användas 

som ett underlag för hur sjuksköterskans kan hjälpa ungdomarna att bearbeta beskedet 

och hitta sin plats i tillvaron under sjukdoms- och behandlingstiden.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva ungdomars upplevelse av att bli 

diagnostiserade och leva med diagnosen cancer.   

 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 

2013). Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall användes vid 

artikelgranskningen och Fribergs modell (2012) användes vid analys, kodning och 

bearbetning av materialet.   

Datainsamling 

Datainsamlingen började med en ostrukturerad, bred sökning för att få en överblick 

hur mycket forskning det fanns publicerat om det område som önskades beskrivas. 

Detta är viktigt att göra enligt Friberg (2012) för att förstå och avgränsa 

problemområdet. Sökningarna visade att det fanns gott om publicerat material inom 

området. Efter den kartläggande sökningen bearbetades och fastställdes 

problemformuleringen och syftet för litteraturstudien.   

  

Sökningarna gjordes i första hand i databaserna Cinahl och Pubmed då de databaserna 

har stor bredd på omvårdnadsforskning och därför ansågs mest lämpliga för att finna 

svar på syftet för litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningar gjordes 

även i Academic Search Elite och Psycinfo. Syftet var utgångspunkten för valet av 

sökord. Dessutom användes strukturen Population, Område och Resultat (POR-

strukturen) som stöd för valet av sökord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).    

  
Sökord som användes för att hitta studier med resultat som kunde besvara syftet var 

adolescents, teenagers, newly diagnosed cancer, experience, nursing, caring, cancer 

patients och cancer, se Tabell 1 Bilaga A. Även booleska sökoperatorer användes för 

att kombinera olika söktermer med varandra. Den booleska sökoperator som användes 

mest var AND, detta för att fokusera sökningarna på ett mera avgränsat område. Även 

OR användes för att bredda sökningen.  
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Exklusion-och inklusionskriterier är viktiga att sätta upp för att utesluta artiklar som 

ej är relevanta för litteraturstudiens syfte (Friberg, 2012). Inklusionskriterierna som 

sattes upp var att studierna skulle vara inriktade på ungdomar mellan 13-18 år med 

nydebuterad cancer, cancerdiagnos och behandling av cancer. Vidare skulle studierna 

vara publicerade mellan 2005-2015 och artiklarna skulle vara peer reviewed, research 

article eller scholarly article och skrivna på engelska. Artiklarnas resultat skulle 

innehålla beskrivningar av ungdomarnas upplevelse, de studier som beskrev rent 

medicinska behandlingar valdes därför bort.   

Exklusionskriterierna var studier med informanter i åldrar mellan 0-12 och 19 år och 

äldre.  

  
I Cinahl gjordes sökningen med olika kombinationer. I en kombination användes 

Cancer patients som Major Heading /PF (psychosocial factor) OR newly diagnosed 

(fritextord) AND adolescent (fritextord) AND nursing ( fritextord). Detta gav 11 

titelträffar, 4 lästa abstrakt, 4 granskade artiklar och 2 resultatartiklar.  

Kombinationen Cancerpatients som Major Heading /PF (psychosocial factor) OR      

newly diagnosed cancer (fritextord) AND adolescent (fritextord) AND experience 

(fritextord) resulterade i 12 titelträffar, 9 lästa abstrakt, 6 granskade artiklar och 5 

resultatartiklar.  

Slutligen gav kombinationen Cancer patients som Exact Major Subject Heading 

(MM) AND adolescents (fritextord) AND experience (fritextord) 37 titelträffar, 12 

lästa abstrakt, 3 granskade artiklar och 2 resultatartiklar.  

 

 Vid sökning i Pubmed kombinerades MeSH-termen cancer AND adolescent 

(fritextord) AND experience (fritextord) AND nursing (fritextord). Detta gav 176 

titelträffar, 15 lästa abstrakt, 3 granskade artiklar och en resultatartikdel.  

Kombinationen adolescents (fritextord) OR teenagers AND caring(fritextord) AND 

cancer(fritextord) gav 160 titelträffar, 5 lästa abstrakt, 3 granskade artiklar men ingen 

resultatartikel valdes av dessa.  

  
Vidare gjordes en sökning i Academic Search Elite med sökorden newly diagnosed 

cancer patients (fritext) AND adolescent(fritext) AND experience (fritext) AND 

nursing (fritext). Detta gav inga nya artiklar relevanta för syftet, därför redovisas 

inte dessa sökningar i Tabell 2.  

Sökning i PsychInfo med orden adolescent (fritextord) AND newly diagnosed 

(fritextord) AND cancer (fritextord) AND experience gav i princip samma artiklar 

som sökningarna i Cinahl och Pubmed och redovisas därför ej heller i Tabell 2.   

  

Sökningarna som redovisas i Tabell 2 gav 527 titlar. När litteratursökningen gav titlar 

som verkade motsvara litteraturstudiens syfte så lästes abstrakt. Totalt lästes 69 

abstrakt, av dessa visade sig 27 vara funna i tidigare sökningar. Bedömdes abstrakt 
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relevanta för litteraturstudien så lästes artiklarna i sin helhet. Totalt lästes 26 artiklar. 

Dessa artiklar vilka samtliga hade resultat som kunde besvara syftet, 

kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall med en 

tregradig skala; hög, medel eller låg vetenskaplig grad. Efter att kvalitetsgranskningen 
var genomförd återstod 13 artiklar med vetenskaplig grad I och II. Denna 

litteraturstudies resultat är sammanställt ur databearbetningen av dessa 13 artiklar. De 

13 artiklarna beskrev 12 studier genomförda med kvalitativ metod och 1 studie som 

var genomförd med kvantitativ metod.  

  

Databearbetning 

De 13 resultatartiklarna granskades enligt Fribergs (2012) beskrivning för analys, 
kodning och bearbetning. Analysen började med att artiklarna lästes igenom enskilt 
ett flertal gånger, detta för att få en helhetsbild samt försöka se nämnare som var 

gemensamma i deras resultat och besvarade syftet i denna litteraturstudie. En 

artikelöversikt upprättades, därefter gjordes en sammanfattning av artiklarnas syfte, 

metod och slutsats.  

Samtliga artiklar lästes därefter återigen enskilt. Efter detta diskuterades och 

jämfördes resultatartiklarna för att urskilja skillnader och likheter och konsensus om 

kodning uppnåddes. Genom kodningen identifierades återkommande och relevanta 

data. Kodningen resulterade initialt i sju olika teman. Vidare diskussion och 

bearbetning av dessa sju teman gav till följd att vissa teman slogs samman och 

resulterade i att fyra mer övergripande teman identifierades: Upplevelsen av att få 

känna sig normal, Upplevelsen av stöd från familj och omgivning, Upplevelsen av att 

få adekvat och anpassad information samt Upplevelsen av ovisshet och hopp.  

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) innehåller etiska 

principer för medicinsk forskning som använder sig av identifierbara data och prover. 

En av de grundläggande principerna är att omsorgen om individen alltid ska gå före 

samhällets och vetenskapens intressen. Samtycke ska inhämtas då forskningen 

använder identifierbara data och prover för lagring, analys, insamling och för nya 

ändamål. I de fall det är olämpligt eller omöjligt att inhämta samtycke ska en etisk 

forskningskommitté ha godkänt projektet. Helsingsforsdeklarationen betonar vikten 

av att respektera och skydda deltagarnas privatliv genom att patientinformation 
behandlas konfidentiellt, detta för att studien ska ge minimal inverkan på deltagarnas 

personliga, psykiska och fysiska integritet (World Medical Association, 2013). Även 

inför arbetet med en litteraturstudie bör etiska övervägande göras (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det kan göras genom valet av litteratur och presentationen av 

resultatet samt genom val av studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts. Det är också viktigt att inte utesluta 

resultat som inte stödjer forskarens egna åsikter (ibid). De artiklar som granskats och 

valts ut till litteraturstudiens resultat har alla fått godkännande av en etisk 

granskningsnämnd och deltagarna har gett sitt godkännande. 
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Resultat 

Upplevelsen av att få känna sig normal 

I fem studier (Juvakka & Kylmä, 2009; Larouche & Chin- Peuckert, 2006; Stegenga 

& Ward- Smith, 2009; Williamson, Harcourt, Halliwell, Frith & Wallace, 2010; 

Woodgate, 2005) framkom resultat om upplevelsen av att få känna sig normal trots 

sin cancerdiagnos, att inte vilja bli behandlade annorlunda. Ungdomarna beskrev att 

de ville vara med sin familj och sina vänner och umgås som vanligt. Att inte känna sig 

normal eller känna sig annorlunda var ett bekymmer för ungdomarna då de var i ett 

stadie i livet då de vill känna sig accepterade av sina kamrater. De ville inte bli 

behandlade annorlunda för att de var sjuka, de ville bli behandlade så normalt som 

möjligt (Juvakka & Kylmä, 2009; Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Stegenga & 

Ward- Smith, 2009; Woodgate, 2006). Detta uttrycktes av en informant på följande 
sätt:  

"I don´t want to be treated completely special just because (of the cancer)….I don´t 

know, I don´t like that. It´s weird. I want to be treated as normal as possible. Like, I 

know I can´t do everything and it can be really stressful." (Stegenga &Ward-Smith , 

2009, s 77).     

Att förlora håret och att ha en subkutan venport var två väsentliga faktorer som gjorde 

att ungdomar med diagnosen cancer inte kände sig normala. De kände sig fula och 

oattraktiva. Det kunde också medföra till att de avstod från vissa sociala aktiviteter då 

de inte ville visa upp sig och visa att de var sjuka (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; 

Williamson et al, 2010). Symptomen från sjukdomen fick ungdomarna att bli 

medvetna om sin kropp och förändringarna i deras kroppar påverkade i sin tur deras 

självuppfattning. Känslorna kunde pendla mellan att känna sig som vanligt till att 

känna sig som en helt annan person (Woodgate, 2005). De kände sig annorlunda mot 

sina kamrater, vilket oftast förstärktes då de inte kunde vara med i skolan eller andra 

vanliga tonårsaktiviteter (Stegenga & Ward-Smith, 2009; Woodgate, 2006). I en av 

studierna beskriver ungdomarna hur förlusten av hår upplevs och hur det får dem att 

inte känna sig normala och ibland distanserade sig från sina vänner:  

"Losing your hair it changes your general look, your face, the whole person, the 

image you display" (Larouche & Chin-Peuckert, 2006, s 203).  

"I lost all my hair, but my friends they have all their hair"( Larouche, & Chin-

Peuckert, 2006, s 203)   

 

"The eyebrows, the eyelashes are not looking normal.... Even if I have my hat, I have 

no hair on my face all white and scratched everywhere" (Larouche & Chin-Peuckert, 

2006, s 203)  
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Att håret växte ut var en signal om att livet gick tillbaka till det normala. När det inte 

fanns där så skaffade ungdomarna strategier för att hantera förlusten av hår, såsom att 

antingen bära en peruk, raka håret, ha någon huvudbonad eller låta andra se dem utan 

hår. De strategierna skulle hjälpa dem känna sig mer normala (Larouche & Chin-

Peuckert, 2006; Stegenga & McPherson 2014; Williamson et al 2010).  

Upplevelsen av stöd från familj och omgivning 

Familjen var en viktig del under cancerperioden och den var även en viktig del vid 

mottagandet av diagnosen (Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015; Stegenga & 

Ward-Smith, 2009; Woodgate, 2006). Vissa ungdomar märkte att relationen blev 

bättre och förde familjen samman i krisen. Syskon som tidigare grälat över småsaker 

gjorde det inte längre. De kände att familjen var med dem och stöttade dem när de 

kände sig deprimerade eller genomgick behandling, exempelvis 

cytostatikabehandling. De upplevde att de inte var ensamma i sin kamp (Stegenga & 

Ward-Smith, 2009; Stegenga & MacPherson, 2014; Woodgate, 2006; Williamson et 

al 2010; Wu, Chin, Haase & Chen 2009). De kunde känna att de hellre stannade 
hemma med sin familj än gick ut med sina kamrater (Woodgate, 2006; Wu et al 

2009). En informant uttryckte det:        

"Now I preferred to stay with my family rather than go out with my friends. The 

relationships in my family were better then before. I´ll never forget that my father 

held my hands when I recovered from a high fever, at the time losing 

consciousness...In the past, I quarelled with my younger sister over a petty thing, now 

I won´t.  I was happy to stay with my whole family." (Wu et al, 2009, s 2362)   

Andra studier visade också att detta hade för- och nackdelar då ungdomarna gärna 

ville ha sitt oberoende och privatliv samtidigt som de behövde och uppskattade den 

extra uppmärksamheten som kom med cancerdiagnosen (Woodgate, 2005; Stegenga 

& MacPherson, 2014). Familjen var viktig men det fanns även ett behov att få vara 

med kamrater med liknande sjukdom och upplevelser. Vidare fanns behov att få låtsas 

vara frisk och inte ha cancer (Cassano, Nagel & Mara 2008; Woodgate, 2005). Även 

om ungdomarna upplevde att familjen var ett stort stöd under cancertiden (Stegenga 

& Ward-Smith, 2009; Woodgate, 2006) upplevde de också att det kunde påverka 

familjen negativt då de fick mycket uppmärksamhet och att det tog mycket tid från 

familjen som helhet. De kunde uppleva att deras syskon blev lidande och inte fick 

samma tid och uppmärksamhet (Stegenga & Ward-Smith, 2009; Woodgate, 2006).  

Vännerna var också en viktig del i att hantera sin cancerdiagnos och hur vännerna 

reagerade på diagnosen var viktigt (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Olsson et al, 

2015; Stegenga & Ward-Smith, 2009; Williamson et al, 2010 Woodgate, 2006). De 

hade en stor roll i att ungdomarna kunde acceptera sig själva och de hjälpte till med 

att kamouflera så som att sminka eller experimentera med peruken (Williamson et al, 

2010). Vännerna uppmuntrade även de cancersjuka ungdomarna till att ta av peruken 
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och gav uttryck för att de skulle vara lika fina utan peruken (Williamson, 2010). 

Vännerna skyddade dem från stressande och negativa händelser som kunde uppstå i 

och med den förändrade kroppen (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Williamson et al, 

2010). Detta uttrycktes av en informant på följande vis;  

"Everyone was staring at me. My friends helped me basically, stuck with me, right 

next to me, answered stuff, if I didn´t have friends round me to support me … well" 

(Willamson et al, 2010, s 172)   

Att vara med och prata med andra ungdomar med liknande omständigheter sågs som 

en stor hjälp. Det var även till stor hjälp att träffa andra i samma ålder som var 

diagnostiserade med cancer. Det var mycket lättare att prata med någon som också 

hade en cancerdiagnos, då de inte behövde förklara sin behandling och medicinska 

termer (Cassano et al, 2009).  Även i Olsson et al. (2015) studie framkom det en 

önskan om att få vara med jämnåriga och att få ha en åldersanpassad fysisk och social 

miljö.                                                                                                                                                

I studierna gjorda av Woodgate (2006) och Olsson et al (2015) framkom det även att 

sjukvårdsteamet utgjorde en viktig del i ungdomarnas upplevelse av sin 

cancerdiagnos. Olsson et al. (2015) studie visade att det var viktigt för ungdomarna att 

bli sedda som en individ och att de ville ha gärna ha egen tid med läkaren eller 

sjuksköterskan utan att ha med sin familj. I samma studie framkom det också att de 

inte ville bli sedda som cancerpatienter utan som individer med ett liv utanför 

sjukhuset. När de kände sig sedda för den de var så kände de också en säkerhet. De 

kände att de fick en relation till sjuksköterskorna. Sjuksköterskans kompetens var 

också viktig för att skapa en trygghet. När de mötte sjukvårdspersonal som inte hade 

kunskap om cancer kände de sig otrygga. I Olsson et al studie (2015) beskrevs vidare 

att det ibland kunde vara svårt att behålla relationer utanför familjen och då önskade 

de att sjuksköterskan kunde stötta dem genom att informera övrig familj, vänner, 

lärare och skolkamrater om deras sjukdom och behandling.       

Upplevelsen av adekvat och anpassad information 

Ungdomarna uttryckte även ett behov av att få adekvat och anpassad information om 

behandlingen och dess biverkningar (Olsson et al, 2015; Wicks & Mitchell, 2010) Att 

inte få tillräckligt med information kunde leda till förlust av kontroll och att de blev 

starkt påverkade när förändringarna av kroppen skedde såsom förlust av hår och 

viktökning (Olsson et al 2015; Stegenga & Ward-Smith, 2009; Williamson et al, 

2010). Detta uttrycktes exempelvis på följande sätt;  

 

"I gained a lot of weight and I had no idea there was going to be such a huge change 

in my body, it was a shock to me … so I wished they would have been a bit more 

clear about the side effects." (Male, 17 years) (Olsson et al, 2015, s 578)   
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Ungdomarna ville ha information om hur de kunde lära sig att hantera den förändring 

av kroppen som sjukdomen och behandlingen åstadkom. Det var däremot delade 

meningar om de ville få informationen från sjukvårdspersonal eller om de hellre ville 

få den från ungdomar som gått igenom likande upplevelser (Williamson et al 2010). 

Att få positiv information som påvisade möjligheten till förbättring eller tillfrisknande 

ingav hopp. Det var också viktigt att informationen gavs vid rätt tillfälle och att den 

var lätt att förstå (Juvakka och Kylmä, 2009).  

Huvuddelen av informationen om cancerdiagnos och behandling fick ungdomarna 

oftast av sin läkare. När de ville ha mer information sökte de på internet eller 

diskuterade med familjen eller med en sjuksköterska. De använde den informationen 

som ett sätt att förstå och handskas med diagnosen. Detta hjälpte ungdomarna och 

stärkte dem att klara av situationen (Olsson et al, 2015; Stegenga & Ward-Smith, 

2009). De ville gärna att en sjuksköterska kunde förklara den information de fått av 

läkaren. I studien gjord av Olsson et al (2015) framkom det även att ungdomarna ville 

ha mer information om sexualitet och fertilitet och att de önskade att läkaren själv tog 

upp det så att de slapp att ställa frågorna. Detta uttrycktes av informanter såsom;  

 

"One thing I have thought about after my treatment is that I was never informed about 

... I had testicular cancer … was never informed about it could affect my sexual 

ability and so on … that is funny." (Male, 17years) (Olsson et al, 2015, s 578)  

 

"To have children  … it is not something you think about until someone brings it up. 

It is not until then you think ohh I need to have children when I am 25. This kind of 

information is really, really necessary that they bring up." (Female, 17 years) (Olsson 

et al, 2015, s 578)  

Upplevelsen av ovisshet och hopp 

En studie gjord av Decker, Haase & Bell (2007) visade att ungdomar med 

nydiagnostiserad cancer hade stor känsla av ovisshet avseende faktorer som gäller 

framtida smärta, det oberäkneliga illamåendet och om personalens ansvar. De hade en 

även en stor osäkerhet om att det skulle hittas något annat som var fel med dem. 

Ovissheten angående cancertiden var ett betydande bekymmer för ungdomarna och 

fortsatte även efter den initiala diagnosen och behandlingsperioden. Ovissheten var 

också kopplad till smärta och oro för att ha smärta (Decker et al. 2007).  

I en studie gjord av Wu et al (2009) framkom att trots att ungdomarna med cancer 

genomgick en jobbig period med förlust av självförtroende på grund av sin sjukdom 

så strävade de ändå efter att bygga upp en känsla av hopp, att ta till vara det de hade 

och blicka framåt mot en hoppfull framtid. Detta uttrycktes av en informant på 

följande vis:  

 

"My parents told me that if I passed this test [going through cancer], then my life will 

be different. They made visualize those wonderful thing in my future life waiting for 

me  …I could not stop right here [just] because of severe side effects. (Wu et al, 2009, 
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s 2363)  

 

Ungdomars förmåga att upprätthålla en känsla av hopp med hjälp av sina inre resurser 

visade sig också i studien av Juvakka och Kylmä (2009) och till de inre resurserna 

räknades ungdomarnas drömmar, önskningar, positiv livsinställning, humor, tro och 

begrepp om tidens gång.  

Det var viktigt att få prata med andra som genomgått behandling och överlevt cancern 

och se att det de kunde fortsätta med livet och att det kunde finnas ett positivt slut när 

behandlingen av deras cancersjukdom var klar, att se att de kunde gå tillbaka till ett 

normalt liv (Cassano et al, 2008). Även i en studie gjord av Woodgate (2008) kom det 

fram att ungdomarna gärna hade träffat någon som haft liknande upplevelser och som 

överlevt sin behandling för att se att det fanns hopp, att det kunde bli bättre. Detta 

gavs uttryck för av en informant som att;  

 

”It sucks but it will end!": and that would have helped just to, to know that, to see 

someone that´s been through it" (Woodgate, 2008, s 235). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed, de valdes då de innehåller 

omvårdnadsrelaterade vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningar gjordes även i Psychinfo och Academic Search Elite. Det ökar arbetets 

trovärdighet då sökningar gjorts i flera databaser med omvårdnadsfokus, eftersom 

detta ökar chansen att finna fler artiklar relevanta för syftet (Henricson, 2012). Att 

ämnet är inringat visas genom att artiklar återkommit i samtliga databaser. Sökningen 

begränsades i samtliga databaser genom att artiklarna skulle vara publicerade de 

senaste tio åren, detta gjordes för att erhålla en begränsad datamängd och få ta del av 

aktuell forskning.  Det anses som en styrka om forskningsresultaten som bearbetats är 

aktuella (Forsberg & Wengström, 2013).   

 
Sökorden som användes var; adolescent, newly diagnosed, cancer, cancer patients, 

experience , nursing och caring eftersom dessa ansågs ringa in syftet. Försök med att 

använda trunkering gjordes för att bredda sökningarna men detta gav ej önskat 

resultat därför valdes istället att användas fritextord i kombination med booleska 

sökoperatorerna AND och OR. Det Forsberg och Wengström (2013) beskriver som 

validitet av studien uppnåddes genom valet av sökord och valet av databaser. 

Reliabilitet uppnåddes genom att denna litteraturstudies metod följde Forsberg och 

Wengströms (2013) stegvisa beskrivning av metoden genom att den är utförligt 

beskriven och därför reproducerbar.   
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Litteratursökningen resulterade i 527 artiklar där samtliga titlar lästes igenom. Vid de 

fall där titeln varit missvisande relaterat till litteraturstudiens syfte kan artikeln ha 

förbisetts. Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien.  

Studier som enbart tog upp vårdpersonalens perspektiv exkluderades. Även studier 

som tog upp rent medicinska perspektiv exkluderades. Där studier tog upp perspektiv 

från flera parter, valdes enbart de delar i resultatet som svarade mot syftet i 

litteraturstudien ut.  

 

En av svagheterna i metoden är bristen på erfarenhet att söka i databaser vilket kan ha 

påverkat valet av sökord. Då det söktes engelskspråkiga artiklar innebar det också att 

en tolkning gjordes av sökorden. Bristen på erfarenhet kan också tänkas påverkat 

graderingen i kvalitetsbedömningen där Carlsson & Eimans (2003) mall för 

kvalitetsbedömning användes. Det kan anses som en svaghet i metoden att en tolkning 

gjordes av de engelskspråkiga artiklarna, då eventuella felöversättningar skulle kunna 

tänkas påverka resultatet i litteraturstudien. Vid genomläsningen diskuterades 

översättningen gemensamt och konsensus uppnåddes om tolkningen. Detta kan ses 

som en metodmässig styrka. Det kan även ses som en styrka i metoden att artiklarna 

lästes igenom enskilt och gemensamt upprepade gånger då detta förfarande stärker 

reliabiliteten (Henricson, 2012).  

De flesta studier som granskades i denna litteraturstudie var gjorda utomlands så som 

USA, Kanada, Storbritannien och Taiwan (Cassano et al, 2008; Decker et al, 2007; 

Juvakka & Kylmä, 2008; Larouche& Chin-Peuckert, 2006; Stegenga & Ward-Smith, 

2009; Stegenga & MacPherson, 2014; Wicks & Mitchell, 2010; Williamson et al, 

2010; Woodgate, 2005, 2006, 2008; Wu et al, 2009). Då hälso- och 

sjukvårdsorganisationen inte ser likadan ut i de olika länderna kan det i vissa fall 

kanske tänkas påverka resultatet. Även olika kulturer kan ha en viss påverkan. Då 

syftet var att beskriva ungdomars upplevelse av att få och leva med diagnosen cancer 

så önskades en bredare bild av problemområdet där av valet att även använda studier 

gjorda utanför Sverige.  

De studier vars resultat ansågs passa till litteraturstudiens syfte granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Carlsson och Eimans bedömningsmall 

består av en tregradig skala. De studier som kom att ingå i resultatet hade alla grad 

I eller II vilket kan ses som en styrka. De studier som bearbetats och granskats och 

som blivit del av resultatet har alla haft etiskt godkännande från etiska nämnder men 

bara en (Juvakka & Kylmä, 2009) av de 13 studierna hade en ingående etisk 

diskussion. Alla studierna har fått deltagarnas och deras föräldrars godkännande att 

vara med i respektive studie.  
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De flesta av de kvalitativa studier som granskats och som blivit del av resultatet har 

haft få informanter vilket gör att det inte går att dra några generella slutsatser med 

utgångspunkt från varje enskild studies resultat. Dock har de överlag presenterat 

samstämmiga resultat vilket kan ses som en fördel och stärka resultatet i denna 

litteraturstudie.    

Resultatdiskussion 

Upplevelsen av att få känna sig normal 

För ungdomar med cancer var det viktigt att få känna sig normala, att inte bli 

behandlade som sjuka vilket fem (Juvakka & Kylmä, 2009; Larouche & Chin-

Peuckert, 2006; Stegenga-Ward-Smith; Williamson et al, 2010; Woodgate, 2005) av 

studierna har med i sitt resultat. De cancersjuka ungdomarna upplevde att de ej var 

normala när de hade ett ändrat utseende, att förlora håret gjorde att de upplevde sig 

fula och oattraktiva.  Det påverkade också deras självuppfattning vilket fem av 

artikelförfattarna (Juvakka & Kylmä, 2009; Larouche & Chin-Peuckert, 2006; 

Stegenga & MacPherson, 2014; Willamson et al, 2010; Woodgate, 2005) har med i 

sitt resultat. Detta är i överensstämmelse med en studie av Hedström, Haglund, Skolin 

och von Essen (2003) där cancersjuka ungdomar beskriver upplevelser av känsla av 

alienation; där de beskriver sig annorlunda och utanför familjen, sina skolkamrater 
och vänner, där de var utanför vardagslivet, hemmet och skolan. Vidare beskriver de 

att de inte kunde vara med på sammankomster som partyn och födelsedagar. Att det 

förändrade utseendet; tappa håret, viktökning, synliga medicintekniska hjälpmedel, 

att behöva använda rullstol eller andra hjälpmedel gav upphov till påverkan av 

självbilden och kompisrelationerna under ungdomstiden. Detta styrks även av 

Hedström et al. (2003) studie som visade att det ändrade utseendet var det som gav 

ungdomarna störst känsla av känslomässigt lidande. Enligt Aaron Antonovskys teori 

om känslan av sammanhang (KASAM) är Hanterbarhet en av de tre komponenterna. 

Hanterbarhet betraktas som handlingskomponenten i KASAM. Det innebär att 

individen har förmågan att ta tillvara sina egna och omgivningens resurser. 

Hanterbarheten är beroende av det sociala sammanhanget individen befinner sig i och 

det stöd personen erhåller. Hanterbarheten påverkar hur individen klarar av 

påfrestningar och hanterar utmaningar (Antonovsky, 1991; Hanson, 2010). Detta 

styrks av Kvåle och Synnes studie (2013) som belyser att de cancersjuka patienterna 

betraktade sina familjer, vänner och sjuksköterskorna som resurser för sin upplevelse 

av hanterbarhet av sin livssituation. Detta styrks även av Ritchie (2001b) vars studie 

belyser att sjuksköterskan genom att ge åldersanpassad vård stödjer ungdomens 

upplevelse av normalitet, den åldersanpassade vården stödjer även ungdomens 

psykosociala utveckling. Det styrks även av Svensk Sjuksköterskeförening (2010a) 

vilka beskriver att sjuksköterskan genom att ge personcentrerad vård ska stödja 

personen att behålla den roll i livet individen vill ha och att vara den person individen 

vill vara trots en sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010a). Det är av stor vikt 

för sjuksköterskor att vara lyhörda för ungdomens uttryck för lidandet relaterat till 

upplevelsen av att inte känna sig normal. Att vara behjälpliga med strategier för att 
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avhjälpa eller maskera ett ändrat utseende. Några sätt kan vara att hjälpa till eller 

hänvisa till andra för perukutprovning, sminktips och klädråd. Ungdomens upplevelse 

av Hanterbarhet kan ökas om de får stöd att tillvarata sina egna och andras resurser 

för att normalisera sitt utseende. Sjuksköterskan kan initiera att åldersanpassade 

grupper för de cancersjuka ungdomarna bildas, detta då det kan stärka känslan av 

KASAM att träffa jämnåriga i samma situation.  

Upplevelsen av stöd från familj och vänner 

En viktig del för ungdomarna under sin cancerperiod var stödet från familj och 

vänner, även sjukvårdsteamet utgjorde ett stort stöd (Woodgate, 2006; Stegenga & 

Ward-Smith, 2006; Olsson et al, 2015). De ville även ha sitt oberoende. Detta 

framkom även till viss del i en studie av Hokkanen et al (2004) där ungdomar 

beskriver att trots att de är i behov av stöd så indikerar de att behöver sitt oberoende.   

Detta styrks även av Abrams, et al.(2006) som belyser att ungdomar blir beroende av 

sina föräldrar som har blivit överbeskyddande och ungdomarna har därför svårare att 

uppnå oberoende.   

 

För vissa av ungdomarna blev relationen till familjen bättre och förde dem samman. 

Ungdomarna upplevde att de hade ett gott stöd när de genomgick behandlingar eller 

upplevde sig deprimerade relaterat till sin cancerdiagnos (Wu et al, 2009). Det styrks 

av Söderbäck (2014) som belyser att när en familjemedlem blir sjuk påverkas hela 

familjen. Att sjukvårdsteamet stärker ungdomars KASAM får därför ses som 
betydelsefullt. Ungdomen och familjen har behov av att få uppleva sin situation som 

meningsfull, begriplig och hanterbar.       

I resultatet framkom att sjukvårdsteamet även de var ett stort stöd för ungdomarna 

men de gav också uttryck för att de ville ha en åldersanpassad vård (Olsson et al, 

2015). Vikten av stöd från sjuksköterskorna framhålls även av Ekman och Norberg 

(2013).  De beskriver att när en individ får en sjukdomsdiagnos eller blir sjuk kan det 

innebära att de upplever ett hot mot sin identitet, att de får en ny identitet där 

kroppens funktioner inte längre kan tas för givna. Individen kan förlora sin upplevelse 

av att höra till, upplevelsen av att vara självständig och även förlora sin upplevelse av 

sammanhang och mening. Andras reaktioner på diagnosen eller sjukdomen påverkar i 

vilken grad upplevelsen av identitet hotas (Ekman & Norberg, 2013). Att individen 

får berätta sin livshistoria för andra är en avgörande hjälp för att kunna uppleva 

sammanhang i livet, sjuksköterskan kan genom partnerskapet som skapas i den 

personcentrerade vården mellan sjuksköterska, patient och anhöriga, samt genom att 

lyssna till patientens livshistoria, bidra till att personen kan uppleva att de får en ökad 

förståelse för sin egen situation. Detta leder till en ökad upplevelse av helhet och 

meningsfullhet (Ekman & Norberg, 2013). Detta styrks även av Ritchie (2001a) vars 

studie beskriver sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som väsentliga för utformandet 

av stöd till ungdomen. Det styrks även av Neville (1996) där det beskrivs att 

sjuksköterskan ska utforma stödet till ungdomen så att de hanterar sin situation. Ett 

sätt att praktiskt tillämpa personcentrerad vård är att använda "De 6 S:n- en modell för 
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en personcentrerad palliativ vård" vilken beskrivs av Ternestedt et al. (2012). Denna 

modell beskriver ett förhållningssätt som är förankrat i människans livsvärld, värnar 

människovärdet och värnar att människan är en meningsskapande varelse. Målet är att 

individualisera vården utifrån den unika patienten och familjens behov. Modellen 

beskriver att det som kan diskuteras vid en gemensam planering är de "6 

S:n" Självbild, Sammanhang, Strategier, Symptomlindring, Sociala relationer och 

Självbestämmande. Självbild, beskrivs som vad är viktigt för individen, vem personen 

är, hur personen kan stödjas och vilka resurser har personen. Sammanhang handlar 

om hur personens upplevelse av sammanhang främjas, om hur ett stöd av identiteten 

ska utformas efter patientens vilja och behov, även berättelsens betydelse som 

identitetsstödjande åtgärd betonas. Strategier att främja personens behov av att 

genomföra för dem betydelsefulla projekt, kan även gälla hur personen önskar dö eller 

hur personen vill förbereda sig för döden. Symptomlindring där det diskuteras hur 

symptomlindring skall optimeras utifrån personens vilja och behov. Sociala relationer 

innebär att stödja personen att bibehålla viktiga sociala relationer. Självbestämmande 

där frågan är vilket inflytande personen vill ha över sitt eget liv och död och hur ska 

stödet utformas (Ternestedt et al, 2012). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010a) 

skall sjuksköterskan med personcentrerad vård se till hela personen och tillgodose 

deras fysiska, psykiska, andliga, existentiella och sociala behov.  

Sjuksköterskan bör stödja och möjliggöra för ungdomen att kunna umgås med familj 

och vänner. Sjuksköterskan ska erbjuda stöd till alla familjemedlemmar. 

 

Upplevelsen av att få adekvat och anpassad information 

Att få en bra och begriplig information var ett behov som ungdomarna gav uttryck för 

gällande behandlingen och dess biverkningar (Wicks & Mitchell, 2010; Olsson et al, 

2015). Att inte få god information kunde leda till förlust av kontroll (Wicks & 

Mitchell, 2010). Ungdomarna ville ha information om hur de skulle hantera den 

förändringen av kroppen som sjukdomen och behandlingen medförde (Willamson et 

al, 2010).  

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver i ett särskilt kapitel barnen i åldern 0-18 års 

ålders rätt till inflytande över sin vård. Varje barns bästa är vägledande princip. 

Inflytandet vägs mot barnets ålder och mognad. Barn och ungdomars rätt till 

information om sin sjukdom och behandling framhävs även av riktlinjen Nordisk 

standard för barn och ungdomar inom hälso-och sjukvård (2012) kallad NOBAB. 

Denna är utarbetad i enlighet med FN:s barnkonvention (1989). NOBAB föreskriver 

att informationen som ges till ungdomar ska vara anpassad till deras förutsättningar 

och ålder. Försvårande faktorer kan vara fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar 

samt tradition och kulturskillnader. NOBAB framhäver även rätten till 

medbestämmande, ungdomar ska efter ingående information vara delaktig i beslut 

som rör deras vård och behandling (NOBAB, 2012; Söderbäck, 2014). Delaktigheten 

bidrar till att öka ungdomens förståelse och ger dem en känsla av kontroll vilket i sin 

tur kan minska rädslan för sjukdomen och dess behandling (Levetown & Bioethics, 

2008). Detta styrks av Svensk Sjuksköterskeförening (2010b) där det beskrivs att 
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sjuksköterskan ska respektera och stödja patientens rätt till självbestämmande, vilket 

sker genom att ge adekvat och anpassad information.  

Sjuksköterskan bör vara väl förtrogen med ungdomars kognitiva utveckling för att 

kunna ge information adekvat anpassad för ålder och individ. Sjuksköterska som 

arbetar med barn och ungdomar som patienter ska vara väl insatt i gällande 

lagstiftning och riktlinjer.  

 

Antonovskys teori om KASAM beskriver Begriplighet som möjligheten att ha 

ordning på och förstå världen både inom oss och runt omkring oss. Begripligheten är 

beroende av individens kognitiva kapacitet och har betydelse för individens förmåga 

att göra val, kommunicera och hantera sin tillvaro. Individen sätter in nya händelser i 

kända mönster och kan därmed bättre förutse vad som ska ske (Antonovsky, 1991). 

Detta styrks av Kvåle och Synnes (2013) studie som beskriver att sjuksköterskans 

information och samtalskompetens var väsentlig för patienternas upplevelse av 

begriplighet och känsla av kontroll (Kvåle & Synnes, 2013). Ungdomar behöver 

förståelse för ett komplext och mångfaldigt sammanhang. En mycket viktig aspekt av 

begriplighet är kunskap, därmed är det av största betydelse att sjuksköterskan ger en 

åldersanpassad och utförlig information i dialog med ungdomar med diagnosen 

cancer. Detta bör ske vid upprepade tillfällen. Informationen bör ges både muntligen 

och skriftligen. Sjuksköterskan bör uppvisa stor lyhördhet för om ungdomar har 

frågor. 

 

Upplevelsen av ovisshet och hopp 

I Decker et al. (2007) studie framkom att ungdomar med nydiagnostiserad cancer 

hade en stor känsla av ovisshet gällande sin cancerdiagnos och vad det innebar. De 

viktigaste faktorer som gav upphov till ovisshet var den framtida smärtan, illamående 

och personalens ansvar. Detta kan relateras till Hedström, Haglund, Skolin och von 

Essen (2003) studie där cancersjuka ungdomar beskriver upplevelser av oro inför 

medicinska behandlingar och undersökningar samt rädsla inför att känna smärta och 

obehag. Där framkommer upplevelser av oro och rädsla inför döden, ofta kopplat till 

vänners dödsfall. Även upplevelser av oro för föräldrarnas rädslor vid försämring av 

sjukdomen eller vid misslyckade behandlingar beskrivs. Ungdomar med diagnosen 

cancer upplevde dessutom känslan av förlust av integritet då de blir ofrivilligt 

beroende av personal eller då personal inte respekterar deras fysiska integritet 

(Hedström et al, 2003). Men det fanns även hopp och en blick framåt. I studien av Wu 

et al (2009) så framkom det att de trots sin cancerdiagnos så strävade ungdomarna 

ändå efter att bygga upp en känsla av hopp och att ta till vara det de hade och se 

framåt. Enligt Antonovskys teori om KASAM är Meningsfullhet den viktigaste av de 

tre komponenterna. Känslan av meningsfullhet avgör i vilken grad individen vill vara 

delaktig i det som skapar vardagen och livet, om personen upplever det värt att 

investera engagemang och energi. Personer som upplever en hög grad av 

meningsfullhet hanterar även oönskade och olyckliga händelser med en inställning av 

att göra det bästa av situationen och att söka se någon form av mening i det 
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(Antonovsky, 1991). Antonovsky menade att en mindre grupps, familjen eller en 

vänskapsgrupp, KASAM kan vara en viktig faktor för att stärka en individs KASAM, 

särskilt för barn och ungdomar (Antonovsky, 1991; Hanson, 2010). Detta styrks av 

Kvåle och Synnes studie (2013) som belyser att sjuksköterskan kan stödja patientens 

upplevelse av meningsfullhet genom samtal om vad som fortfarande ger dem mening 

i livet. I Kvåle och Synnes (2013) studie beskrivs att sjuksköterskans kompetens vid 

samtal var viktig för att stödja patienternas upplevelse av meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet. Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings värdegrund (2010b) ökar en 

människas sårbarhet i samband med svåra livssituationer och sjukdom. 

Sjuksköterskan ska stödja patienten att orka växa, överleva och uthärda med sikte på 

framtiden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010b).  

 

Sjuksköterskan bör vara nutidsorienterad och ha kunskap om den verklighet och 

vardag ungdomen lever i, detta för att ha möjlighet att i samtal kunna möta ungdomen 

där den är och diskutera det ungdomen upplever som viktigt. Sjuksköterskan bör 

också försöka tolka de ickeverbala signalerna vid samtalen. Sjuksköterskan bör vara 

ödmjuk, kompetent, öppen för ungdomars behov och intresserad av ungdomars 

livsvärld.                                                                                                   

Konklusion och implikation 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur ungdomar upplevde att bli 

diagnostiserade och att leva med diagnosen cancer. Det framkom i resultatet att 

ungdomar med diagnosen cancer har behov att få känna sig så normala som möjligt 

under sin sjukdomstid och att det är viktigt med stöd från familj och vänner men även 

att stödet från sjukvårdpersonalen är viktigt. Det framkom även att det fanns ett behov 

att få adekvat och anpassad information, här belyses även att ungdomarna vill ha en 

åldersanpassad vård. Det framkom speciellt i den svenska studien som var del av 

resultatet. I Sverige har vi idag inga anpassade vårdavdelningar för ungdomar. Det 

gavs också uttryck för att de inte alltid blev rätt bemötta då sjuksköterskan inte alltid 

har rätt kunskap om att bemöta ungdomar. Att forska mer om hur ungdomar med 

cancer upplever bemötandet från sjuksköterskor är angeläget då det kan ge en grund 

för förändringsarbete. Vidare forskning angående personcentrerad och även 

familjefokuserad vård för ungdomar med cancerdiagnos behövs. Genom att ta del av 

resultatet och använda dess innehåll som stöd så kan sjuksköterskan få redskap att 

stödja och stärka ungdomar som drabbats av cancer.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed  Academic Search Elite Psycinfo 

Ungdomar 
Adolescent 

(fritextord) 

Adolescent 

(fritextord) 

Adolescent  
(fritextord)  

Adolescent   
(fritextord)  

Nydebuterad 
Newly diagnosed 

(fritextord) 

Newly 

diagnosed 

(fritextord) 

- 

Newly diagnosed   
(fritextord)  

Cancer 
Cancer 

(fritextord) 

Cancer 

(fritext ord) 

Cancer  
(fritextord) 

 

Cancer 

(fritextord) 

  

Cancerpatienter 

Cancerpatients 

(Major Heading och 

Exact Major Subject 

Heading)  

Cancerpatients 

(MESHterms) 

Cancer patients 

(fritextord) 

 

Cancer patients 

(fritextord) 

Upplevelse/Bemötande 
Experience 

(fritextord) 

Experience 

(fritextord) 

Experience  
(fritextord)  

Experience  
 (fritextord)  

Sjuksköterska/Omvård

nad 

Nurse/nursing 

(fritextord) 

Nurse/nursing 

(fritext ord) 

Nursing  
(fritextord) 

Nursing 

(fritextord) 

Omvårdnad/Omsorg 
Caring 

(fritextord) 

Caring 

(fritextord) 
- 

- 

 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*artiklar funna i tidigare sökningar 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-02-11 Cinahl 

Sökord: MH Cancer patients /PF  
OR newly diagnosed cancer AND 

adolescent AND nursing  
Limiters: Research article, peer 

reviewed, english language, 

publish date 2005-2015 Age group 

13-18 years 11  4 4 2 

2016-02-11 Cinahl 

Sökord:(MH Cancer patients/PF 

OR (newly diagnosed cancer) 

AND adolescent AND experience   
Limiters: Research article, peer 

reviewed, english language, 

publish date 2005-2015, age group 

13-18 years  12 9(3)* 6 5 

2016-02-23 Pubmed 

Sökord: (((cancer (MeSHterms) 

AND adolescent AND experience 

AND nursing.   
Limiters: English language, 

abstract; publish date 2005-2015; 

adolescent 13-18 years  176  15(5)* 3 1 

2016-02-23 Cinahl 

Sökord: MM "Cancer patients" 

AND "adolescents" AND 

"experience"(fritext)   
Limiters: English language; 

Research article; Peer reviewed   
Published Date from: 2005-2015; 

Age group 13-18 years 37 12(9)* 3  2 

2016-02-23 Pubmed 

Sökord:((adolescents OR 

teenagers) AND caring) AND 

cancer   
Limiters: English language. Peer 

reviewed; publish date 2005-2015; 

abstract; adolescent 13-18 years  160 5 3 0 

2016-02-29 Cinahl 

 Sökord: (Adolescents)  AND 

"cancer" AND "experience" 

(fritext)   
Limiters:English language; 

Research article;Peer reviewed   
Published Date from: 2005-2015 ; 
Age group 13-18 years  
  131 24(10)* 7  3 

 Totalt  527  69 (27)  26 13 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Cassano, J., Nagel.K., & O´Mara .L.(2008). Talking with others who "just know": perceptions of 

adolescents with cancer who participate in a teen group. Journal of  Pediatric Oncology 

Nursing,25 (4), pp 193-199. doi:10.1177/1043454208319972  

Land  

Databas 

Kanada  

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska och beskriva ungdomars upplevelser av en ungdomssupportgrupp 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Kvalitativ deskriptiv studie 

Urval Riktat urval, 11 ungdomar deltog, 14-20 år gamla, sex pojkar och fem flickor.  Urvalskriterier var 

ungdomar över 13 år som var inskrivna vid en onkologklinik och diagnostiserade med cancer samt 

deltog i ungdomsgruppen. 

Datainsamling Personliga intervjuer gjordes med varje ungdom. Intervjuerna varade mellan 20-45 minuter.11 

intervjuer med varje ungdom. Intervjufrågorna modifierades efter de resultat som inkom.  

Dataanalys Intervjuerna bandades och transkriberades. Huvudförfattaren utförde intervjuerna och gjorde 

fältnoteringar efter varje intervjutillfälle. Datainsamling och analys skedde parallellt, författarna 

läste sedan transkriberingarna varefter de identifierade subteman och utvecklade 

huvudteman enligt en konstant jämförande analys. De tre författarna läste transkriberingarna 

enskilt sedan diskuterades data och konsensus nåddes. De använde triangulering för att öka 

trovärdigheten. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Två huvudteman framkom: Tillfredställande faktorer i ungdomsgruppen och utmaningar i 

ungdomsgruppen. Det var tre subteman bland de tillfredsställande faktorerna: att tala med andra 

som var i samma situation, att roa sig som en normal tonåring och dela upplevelser, inspiration att 

ge och ta emot. Det var två subteman bland utmaningarna: aktivitetsnivå under ungdomsträffarna 

samt att hantera gruppdeltagares dödsfall 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 2 

 

 

Referens Decker L, C., Haase E, J., Bell J, C (2007). Uncertainty in adolescents and young adults with 

cancer. Oncology nursing forum, 34 (3), pp 681-688. DOI 10.1188/07.ONF.681-688  

Land  

Databas 

USA  

Cinahl 

Syfte Att beskriva ovisshet hos ungdomar och unga vuxna i tre olika grupper vid specifika tidpunkter i 

deras cancer upplevelse; nydiagnostiserade, diagnos från 1-4 år och diagnos i fem år och längre. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Beskrivande, tvärsnittsstudie, jämförande 

Urval 193 ungdomar och unga vuxna cancer överlevare i åldern mellan 12-22 år skulle kunna läsa 

engelska och inte ha någon sjukdom i centrala nervsystemet. 

Datainsamling De fick ett häfte med enkätfrågor när de var på mottagningsbesök eller vid sjukhusvistelse. 

Enkätfrågorna var baserade på Adolescent Resilience Model (ARM) en modell vilken fokuserade 

på den sjukdomsrelaterade stressfaktorn ovisshet. 

Dataanalys Innan analysen skedde granskades materialet och den deskriptiva statistiken så den var korrekt. Då 

studien använde två olika ARM studier så jämfördes dessa och det påvisades inga skillnader vad 

gällde ålder, etnicitet och kön. Modellen Analysis of Variance (ANOVA) användes för att avgöra 

om det påvisades några skillnader i graden av ovisshet i de tre grupperna. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det påvisades ej några signifikanta skillnader i graden av ovisshet mellan de tre 

undersökningsgrupperna. Däremot visade ANOVA att ovissheten rörde sig om olika saker under 

sjukdomsförloppet. De nydiagnostiserade hade högre grad av ovisshet angående rädsla för 

framtida smärta, oro för att vara beroende av andra, sjukvårdspersonalens ansvar och det 

oberäkneliga sjukdomsförloppet. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 3 

 

 

Referens Juvakka, T., & Kylmä, J. (2008). Hope in adolescents with cancer. European Journal of Oncology 

Nursing. 13,  pp 193-199. doi:10.1016/j.ejon.2008.12.004  

Land  

Databas 

Finland   

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva cancersjuka ungdomars perspektiv av hopp. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod   

Kvalitativ innehållsanalys baserad på Ricouers hermeneutiska filosofi 

Urval I samarbete med den finska cancerorganisationen så lämnades en informationsfolder ut angående 

studien. Ur antalet som svarade gjordes ett bekvämlighetsurval. Vilket resulterade i sex ungdomar 

med cancer. 16-21 år gamla. Fyra flickor och två pojkar. 

Datainsamling Enskilda, öppna intervjuer som bandades. Intervjuerna varade mellan 45-90 minuter. Varje 

ungdom intervjuades sex gånger. Varje intervju följde ett kronologiskt mönster vad gäller 

ungdomens cancer och beskrivning av hopp. De blev först ombedda att beskriva fasen när de hade 

blivit sjuka. Efter det intervjuades de om deras liv med cancersjukdomen, hopp och deras innebörd 

av hopp, vad de ansåg stärkte hoppet respektive försvagade det. Slutligen ombads de delge sina 

tankar angående deras framtid. 

Dataanalys Intervjuerna bandades och därefter transkriberades ordagrant. Därefter har data analyserats med 

Ricouers induktiva metod som är baserad på hermeneutik. Den strukturella analysen genomfördes 

i två faser. I den första fasen lästes intervjutexterna flertalet gånger av båda författarna. Varje 

intervju beskrevs sedan i en tankekarta. I den andra fasen analyserades intervjutexterna och 

kondenserades. De identifierade och kodade tema. Dom har sedan jämfört teman och huvudteman 

har sammanställts. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det är två olika dimensioner i ungdomars hopp. Den intentionella som avser hopp som är riktat 

mot något, detta manifesterar sig som tro på framtiden. Den andra dimensionen är  hopp som en 

inre styrka, vilket hjälper ungdomen att anpassa sig. Studien gav också slutsatser vad som kan 

stärka en ungdoms hopp respektive försvaga det. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Larouche, S,S. Chin-Peuckert, L.(2006). Changes in body image experienced by adolescents with 

cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing 23 (3) pp 200-209 doi: 

10.1177/1043454206289756 

Land  

Databas 

Kanada   

Cinahl 

Syfte Att utforska hur tonåringar upplevde förändringarna i sitt utseende under cancerbehandling 

Metod:  

Design 

Kvalitativ    

Semistrukturerade intervjuer 

Urval Deltagare i åldern 12-18 som genomgick cancerbehandling. Sex tonåringar blev tillfrågade. Totalt 

blev det 5 stycken som deltog då en av de tillfrågade ej kände sig bekväm med att diskutera sitt 

utseende 

Datainsamling Bandade intervjuer x 2, totalt 10 intervjuer med deltagarna. 

Dataanalys Gjordes löpande under insamlingsfasen. Intervjuerna skrevs ner ordagrant och kodades för att 

kategorisera de teman som framkom ur analysen. 

Bortfall Ett bortfall då en av de tillfrågade ungdomarna inte kände sig bekväm med att diskutera sitt 

utseende och därmed valde att inte delta. 

Slutsats Det som framkom var att ungdomarna inte uppfattade det som att deras kroppar var normala och 

att de såg annorlunda ut mot sina kamrater. De kändes sig mer sårbara och det var som en 

känslomässig länk mellan deras uppfattning och deras handlingar. Det visade också hur 

ungdomarna kämpar med sina fysiska förändringar men samtidigt skapade nya sätt att hantera sin 

osäkerhet för att ge sig ut på den sociala arenan. Det konstaterades även att de teman som uppstod 

framkom efter andra intervjun och förslag gavs om att det var behov av att göra mer än en intervju 

vid användning av en kvalitativ ansats. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 5 

 

 

Referens Olsson, M., Jarfelt, M., Pergert, P., Enskär, K (2015). Experiences of teenagers and young adults 

treated for cancer in Sweden. European Journal of Oncology Nursing 19  pp 575-581. 

Land  

Databas 

Sverige  

Pubmed 

Syfte Att identifiera vad tonåringar och unga vuxna med cancer har för behov och vad som är viktigt för 

dem   

Metod:  

Design 

Kvalitativ   

Fokusgrupps intervjuer 

Urval 125 stycken med diagnosen cancer och som var mellan 15-31 år. Både båda könen var tillfrågade. 

Det blev 28 kvinnor (flickor) och 16 män (pojkar).  

Datainsamling Fokusgrupps intervjuer med en moderator och en assistent. Öppna frågor som guidades av 

moderatorn. Anteckningar och bandning. Varje fokusgrupps intervju varade mellan 60-90 

minuter. 

Dataanalys Fokusgruppsintervjuerna översattes ordagrant och analyserades i enlighet med kvalitativ 

innehållsanalys.  

Bortfall Av 58 som tackade ja till att delta hoppade 14 av och totalt 44 medverkade.  

Slutsats Var att tonåringar och unga vuxna har speciella behov som inte tillgodoses vare sig på vuxen 

avdelning eller pediatrisk avdelning. Vårdpersonalen behöver ökad kunskap om hur man möter 

tonåringar och yngre vuxna, både vad det gäller åldersanpassad information angående sexualitet 

och fertilitet samt terapi efter behandling.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003)  
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Artikel 6 

 

 

Referens Stegenga, K., Ward-Smith, P. (2009). On receiving the diagnosis of cancer: The adolescent 

perspective. Journal of Pediatric Oncology Nursing 26 (2) pp 75-80                                               

DOI: 10.1177/10434544208328767 

Land  

Databas 

USA   

Cinahl 

Syfte Att utforska den levda upplevelsen hos ungdomar som blivit diagnostiserade med cancer 

Metod:  

Design 

Kvalitativ   

Fenomenologisk ansats 

Urval Ett riktat urval, inklusionskriterierna var ungdomar i åldern 12-17 år som gav sitt godkännande 

eller hade föräldrar som gav sitt godkännande och som var diagnostiserade med cancer från 4 – 6 

månader. De skulle kunna läsa och förstå engelska och inte ha några kognitiva bekymmer. Tio 

ungdomar, nio flickor och en pojke deltog i studien. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Colaizzis metod för analys användes för att möjliggöra teman att framkomma ur den data som 

samlades in. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Sex teman fångade det innersta väsendet i att vara diagnostiserad med cancer. Det teman som 

framkom var 1) Den förvånande förlusten av normalitet 2) Att få information 3) Vänners 

betydelse och deras reaktioner 4) Att vänja sig 5) Att ge tillbaka och 6) Familjens stöd  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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Artikel 7 

 

 

Referens Stegenga, K., Macpherson, C.F. (2014). I´m a survivor, go study that word and you´ll see my 

name. Cancer Nursing. 37 (6). Doi: 10.097/NCC.0000000000000132 

Land  

Databas 

USA  

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka och beskriva teman som är gemensamma för ungdomar med cancer 

Metod:  

Design 

Kvalitativ   

Longitudinell kvalitativ deskriptiv studie 

Urval Femton ungdomar som diagnostiserats med cancer  

Datainsamling Djupintervjuer genomfördes inom två månader efter cancerdiagnos och sedan kvartalsvis det 

första året efter diagnos  

Dataanalys Induktiv begreppsanalys användes för att systematiskt koda och identifiera gemensamma teman 

och mönster ur datainsamlingen som skett 

Bortfall Sammanlagt fyra personer föll bort ur studien av olika skäl 

Slutsats Under sjukdomstiden pågick ungdomarnas utveckling både inom identitetsutveckling och 

canceridentitetutveckling parallellt. Identitetsutvecklingen skedde genom tre processer: 1. arbeta 

med hur jag ser mig själv 2.arbeta med hur andra ser mig 3. hantera nuet och planera för 

framtiden. I den tredje processen urskiljde sig fyra nyckelteman : 1. hår 2. vänner 3. skolkamrater 

och övriga  4. Familjen 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 8 

 

 

Referens Wicks, L.& Mitchell, A.(2010). The adolescent cancer experience:loss of control and benefit 

finding. European Journal of Cancer Care 19 (6), pp 778-785, doi: 10.1111/j.1365-

2354.2009.01139.x 

Land  

Databas 

Nya Zealand  

Cinahl  

Syfte Syftet var att undersöka ”cancerupplevelsen” ur de ungas perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Djupgående semistrukturerade intervjuer  

Urval Valbara deltagare identifierades från sjukhusjournaler. Inklusionskriterier var ; ungdomar 14-19 år 

gamla vid diagnostillfället. Diagnostiserade mellan 1 januari 2002 och 31 december 2006. 

Kontaktuppgifterna skulle vara aktuella. Ungdomarna skulle vara bosatta i Wellingtonområdet. Av 

14 valbara tackade 10 ja till att delta i studien. Sex pojkar och 4 flickor. 

Datainsamling Djupintervjuer som tog ca 30-87 min (medel var 55 min). De utfördes av en klinisk psykolog (en 

av författarna). De spelades in på digital audio för att sedan skrivas ner. Utfördes hemma hos 

deltagarna eller i ett enskilt rum på sjukhuset. En halvstrukturerad intervju guide användes som 

referens. Frågorna var öppna slutna. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. De lästes och lästes om igen för att få en 

inledande förståelse av innehållet. En tematisk analys användes för att identifiera och analysera 

mönster i texten. Textavsnitt var oberoende av varandra kategoriserade och sedan samlades till 

potentiella teman av respektive författare. Teman och kategorier förfinades tills överenskommelse 

nåtts. Data kodades och analyserades till teman. 

Bortfall 3 ungdomar avstod från att delta i studien, av dessa 3 hade 2 av dem återinsjuknat sedan 

diagnostillfället men genomgått behandling. Den fjärde ungdomen som valde att inte delta hade 

återinsjuknat och genomgick intensiv behandling under studiens genomförande. 

Slutsats Enligt författarna framkom det fler teman men de valde att fokusera på två latenta teman som de i 

inte specifikt hade inriktat sig på i studien. De två teman som fokus landade på var 1) Förlust av 

kontroll och 2) Hitta fördelar. Många ungdomar kände att de inte hade kontroll över diagnosen 

och behandlingen. De fick information men ingen bra förklaring, de kändes sig utelämnade till 

personalen och deras kunskap. Men det fanns också saker som man kunde dra fördelar av, bl a 

cancerdiagnosen fick dem att mogna fortare, relationsbanden mellan föräldrar- tonåringen och 

tonåringen- vänner blev starkare. De hittade även nya vänner som de kunde jämföra upplevelsen 

med. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 9 

 

 

Referens Williamson, H., Harcourt, D., Halliwell, E.,Frith, H., & Wallace, M. (2010). Adolescents´ and 

parents experiences of managing the psychosocial impact of appearance change during cancer 

treatment. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 27 (3) pp 168-175.   

doi: 10.1177/1043454209357923  

Land  

Databas 

UK   

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka vidden av effekten av utseendeförändring hos ungdomar som genomgått 

cancerbehandling   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod   

Template analysis. Mallanalys 

Urval I intervjudelen deltog fyra ungdomar. Mellan 13-18 år gamla. Två pojkar och två flickor. I online 

undersökningen deltog 18 flickor. Mellan 13-18 år gamla. Alla var engelsktalande. 

Datainsamling Deltagarna i intervjudelen fick ta kort av sig själva i två veckor. Efter detta genomfördes 

semistrukturerade intervjuer där korten av dem själva, upplevelser av behandling, försök att 

hantera och anpassa sig till utseendeförändringar diskuterades. Varje ungdom deltog i två 

semistrukturerade intervjuer under en niomånadersperiod. Intervjuerna tog mellan 45-90 minuter.   

Onlineundersökningen byggde på intervjufrågorna från intervjudelen av undersökningen. Den var 

postad på websidor riktade till ungdomar med cancer.     

Dataanalys Intervjuerna var transkriberade ordagrant och detaljerade fältnoteringar bandades. Därefter har 

data analyserats med Mallanalys som metod. Författarna läste transkriberingen och identifierade 

initiala teman och använde dessa för att skapa en mall som applicerades på resterande data. Mallen 

modifierades efter varje transkript eller onlineundersökningssvar. Slutsatserna validerades med 

intervjudeltagarna och deras familjemedlemmar. Slutsatserna granskades sedan av forskarteamet 

och efter detta av ett multidisciplinärt team inom onkologi.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Sex huvudteman identifierades: upplevelser av utseendeförändringar, psykosociala konsekvenser 

av att se annorlunda ut, att hantera ett ändrat utseende, att hantera andras reaktioner på det ändrade 

utseendet, kompis- och familjestöd och behov av utseende relaterat stöd. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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Referens Woodgate, R L. (2005). A different way of being; Adolescents experiences with cancer. Cancer 

nursing Vol 28 (1) pp 8-15  

Land  

Databas 

Kanada   

Cinahl 

Syfte Del av en större studie och syftet var att i denna delstudie att beskriva vilken påverkan cancer och 

dess symtom har på tonåringens självuppfattning 

Metod:  

Design 

Kvalitativ   

Longitudinell kvalitativ studie, guidad av filosofin av en tolkande interaktionism. 

Urval 15 ungdomar i åldern 12–18 år, åtta pojkar och 7 flickor 

Datainsamling Öppna slutna frågor, intervjuer individuellt och i fokusgrupper och observationer 

Dataanalys Författaren använde sig av en metod där data analyserades genom en konstant jämförande av data. 

Kodning av kategorierna var en pågående process för att ge mening till kategorierna. När ny data 

framkom förfinades eller omfokuserades koderna och samlades och grupperades till teoretiska 

kategorier. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Tre stora teoretiska kategorier relaterade till barnens upplevelse av deras självuppfattning 

framkom ur data. 1) Sätt att vara i världen 2) Jag är i stort sett samma person, nästan i allafall.. 

Och 3) Var likadan mot mig som att jag är samma person, men ge mig särskild behandling ibland.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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Referens Woodgate, R L. (2006). The importance of being there: Perspective of social support by 

adolescents with cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 23 (3), pp  122-134. 

Land  

Databas 

Kanada   

Cinahl  

Syfte Del av en större studie, och syftet var att detaljera ett av studiens huvudtema, vilket var att se 

vilken typ av socialt stöd som var viktiga för ungdomarna som drabbats av cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ   

Longitudinell forsknings design, guidad av tolkande interaktionism 

Urval 15 familjer med tonåringar i åldern 12-18 år.  8 pojkar och 7 flickor. Varierande cancerdiagnoser 

Datainsamling Multipla data insamlings metoder. Öppna slutna intervjuer. Intervjuerna pågick mellan 35-120 

minuter. Uppföljande frågor för at hjälpa till att utveckla svaren beroende på hur mycket som kom 

fram i första frågan. Det blev mellan 3- 5 intervjuer per tonåring. Intervjuerna var bandade för att 

bevara äktheten i svaren. Fokusgrupps intervjuer i slutet för att validera de teman som kom fram. 

Dataanalys Analysen av data pågick samtidigt som datainsamlingen. Data var analyserad med en konstant 

jämförande metod. Nyckelsteg var att koda eller ge mening till alla enheter av information, 

revidera kodning eller re koda redan kodad data. Frågor ställdes och memos skrevs i relation till 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Kategori som framkom var graden och typen av socialt stöd och under denna framkom 3 olika 

subkategorier vilka resultatet grundade sig på. Dessa var 1) Stödjande relationer 2) Att vara där 3) 

Konsekvenser av att vara där.  Det som framkom i resultatet var vikten av att ha bra socialt stöd 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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Referens Woodgate R, L.(2008). Feeling states; A new approach to understanding how children and 

adolescents with cancer experience symptoms. Cancer nursing 31(3) 229-238 

Land  

Databas 

Kanada  

Cinahl  

Syfte Var att beskriva och tolka hur barn och ungdomar tycker och känner om sina cancersymtom. Ett 

andra syfte var att hjälpa till att styrka och belysa att känslostadier är ett annat att sätt att uttrycka 

hur man upplever cancern. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ   

Tolkande beskrivande i liering med tolkande naturalistisk orientering för att övergripa studiens 

syfte  

Urval Barn och ungdomar i åldern 7-17 år med cancerdiagnos som kunde prata och förstå engelska. 

Totalt 13 barn och ungdomar deltog i studien. 7 pojkar och 6 flickor. 

Datainsamling Öppna slutna individuella intervjuer. Totalt 16 intervjuer genomfördes varav 3 tre av deltagarna 

var intervjuade mer än en gång. Intervjuerna pågick från 40 -100 minuter. De flesta intervjuerna 

gjordes i hemmet. Intervjuerna var bandade för att behålla riktigheten och äktheten. 

Studieanteckningar gjordes direkt efter varje intervju för att notera de ickeverbala 

intrycken.  Intervjuerna transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Dataanalysen pågick fortlöpande med datainsamlingen, en konstant jämförande analys. 

Bortfall Ej redovisat  

Slutsats Fem huvudteman framkom rörande hur barnen/ungdomarna upplevde cancern fick dem att 

känna:1) alla symptom är relaterade till varandra 2) delade och unika sätt att uppleva symptom 

3)fem kategorier av förklarande orsaker till upplevelse av symptom: normala symptom, 

konstiga/oförklarliga symptom, medicinrelaterade symptom, kvarvarande symptom efter 

behandling, varningssymtom 4) känslorna om hur de upplevde sina känslor kring cancern 5) 

känslan av att det är svårt att förklara hur de upplever sin cancer för de som inte är sjuka. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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Referens Wu, L-M., Chin, C-C., Haase, J E., & Chen, C-H. (2009). Coping experiences of adolescents 

with cancer: a qualitative study. Journal of advanced nursing 65 (11) pp 2358-2366. Doi 

10.1111/j.1365-2648.2009.05097.  

Land  

Databas 

Taiwan  

Cinahl 

Syfte  Att beskriva det essentiella av erfarenheten av coping hos taiwanesiska ungdomar med cancer.  

Metod:  

Design 

 Kvalitativ  

 Fenomenologisk  

Urval  Riktat urval, deltagare med varierande stadier cancer på en medicinskt centra i Taiwan, de skulle 

ha fått diagnosen cancer och varit under behandling i minst 2 månader. De skulle kunna prata 

kinesiska eller taiwanesiska, ingen historia med psykisk diagnos. Både föräldrar och ungdomar 

skulle ge sitt godkännande. Det blev totalt 10 ungdomar i åldern 12-18 år som tackade ja att delta. 

Datainsamling Djupintervjuer med första författaren. Öppna slutna frågor användes för att uppmuntra deltagarna 

att reflektera över sina erfarenheter. 

Dataanalys De använde sig Giorgis fenomenologiska metod. Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ner 

ordagrant efter varje gång. Det transkriberade kontrollerades för att se att det stämde. Det 

transkriberade lästes igenom upprepade gånger av de tre författarna oberoende av varandra för att 

få fram teman. När det inte framkom några mer teman ansågs det att mättnad nåtts. 

Bortfall  Ej redovisat  

Slutsats Det framkom två teman i resultatet; Att förlora självförtroende och återuppbygga hopp och under 

dessa två teman framkom det även subtema under de två huvudkategorierna. Under att förlora 

självförtroende framkom: fysiskt lidande och psykologiskt lidande. Underteman till att 

återuppbygga hopp var omstrukturera tankar och ta vara på det som finns. Ungdomarna jobbade 

med att finna hopp samtidigt som de hade en jobbig tid. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003) 
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