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upplevelse i livet och då särskilt för unga som genomgår 
stora omställningar med utveckling av den egna 
identiteten. Denna utveckling sker i samspel med 
omgivningen samtidigt som de genomgår en 
frigörelseprocess från föräldrarna. En cancerdiagnos kan 
innebära att mognadsprocessen försvåras med risk för 
isolering i det dagliga livet från såväl närstående som nära 
vänner. Behovet av stöd kan därför vara omfattande för 
unga personer som samtidigt som de är unga är på väg in i 
vuxenlivet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
vilka erfarenheter av stöd ungdomar och unga vuxna har 
när de genomgår behandling för cancer. Elva 
vetenskapliga artiklar analyserades utifrån syftet och 
resultatet visade att de unga ser familjen, vännerna, 
gruppstöd och sjuksköterskan som viktiga källor till stöd. 
De viktigaste erfarenheterna som de unga framhöll var att 
familj och vänner ska behandla dem som innan de fick sin 
cancerdiagnos. De önskar även att omvårdnaden 
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åldersanpassad information. Ungas specifika situation och 
behov av stöd vid vård av cancer behöver synliggöras i 
utbildning och forskning. 
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life, particularly to the young individuals who are 
undergoing major transitions in the development of their 
identity. This development works in harmony with their 
surroundings concurrently while they are undergoing a 
process of emancipation from their parents. A cancer 
diagnosis can mean that the maturation process is 
hampered by the risk of isolation in daily life from both 
relatives as well as close friends. The need for support can 
be substantial for young people since they are young but 
also on their way into adulthood. The purpose of this study 
was to illuminate the experience of support that 
adolescents and young adults have while undergoing 
treatment for cancer. Eleven research articles were 
analyzed according to the purpose and the result showed 
that young people see family, friends, group support and 
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Inledning 

Varje år drabbas i Sverige ungefär 260 unga mellan 16-24 år av cancer och omkring 40 
avlider (Socialstyrelsen, 2009). Möjligheten att överleva cancer i denna ålder är 
beroende av hur tidigt cancern upptäcks och vilken cancerform det rör sig om. I världen 
drabbas 250 000 barn och tonåringar årligen av cancer (Barncancerfonden, 2009). Den 
genomsnittliga överlevnaden är 75 % i industriländerna, däribland Sverige, som anses 
vara ett föredöme inom detta område. 

Hos barn och tonåringar mellan 0-18 år är de vanligaste cancerformerna leukemi, 
lymfom, hjärntumör och skelettumör (Barncancerfonden, 2009; Henter & Björk, 2007). 
Hos unga män mellan 16-24 år är de vanligaste cancerformerna testikelcancer, 
Hodgkins lymfom, och hjärntumörer (Henter & Björk, 2007). Unga kvinnor i samma 
ålder drabbas vanligen av Hodgkins lymfom, malignt melanom och hjärntumörer. 

Under ungdomsåren sker stora omställningar i livet för de unga (Olsson & Olsson, 
2000).  Det sker bland annat en identitetsutveckling som är beroende av ungdomens 
omgivning. I samband med att de unga får en cancerdiagnos kan de isoleras från sitt 
vardagliga liv vilket försvårar identitetsutvecklingen och skapar ett ökat behov av stöd 
(Morgan, Davies, Palmer & Plaster, 2010). I kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska nämns att sjuksköterskan ska främja hälsa och förhindra ohälsa genom att 
undervisa och stödja patienter och närstående (Socialstyrelsen, 2005). Stöd är en 
grundläggande omvårdnadsåtgärd (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000) som 
kan syfta till att höja självkänslan, minska nedstämdheten och upprätthålla hoppet hos 
personer som drabbats av sjukdom (Wettergren, 2007). Det är därför av intresse att 
belysa vilka erfarenheter ungdomar och unga vuxna har av stöd i hälso- och sjukvården 
så att deras behov av stöd kan tillgodoses genom omvårdnaden. 
 

Bakgrund  

Att vara ung 

Ungdomar kan likställas med det engelska ordet adolescents (Berg Kelly, 1998) och 
avser en åldersperiod mellan tretton till nitton år (Engvall, Mattsson, Von Essen & 
Hedström, 2011). Ungdomsåren är en period där det sker stora omställningar i livet 
(Olsson & Olsson, 2000) och det är under den här perioden som ungdomar på ett 
målmedvetet sätt flyttar hemifrån, reser utomlands, börjar studera eller arbeta. 
Ungdomar har i sin övergång till att bli vuxna ett behov av att utveckla en identitet 
(Cullberg, 2006; Enskär & Golsäter, 2009; Edwinson Månsson & Enskär, 2008; 
Bergström, 2007). Identitetsutvecklingen påverkas av personens omgivning (Olsson & 
Olsson, 2000) och är beroende av samspel med andra individer. Ungdomen är under 
denna period extra känslig för andras uppfattningar eftersom de formar sin identitet efter 
omgivningens reaktioner på deras beteenden. I samband med denna identitetsutveckling 
pågår en frigörelseprocess från föräldrarna (Edwinson Månsson & Enskär, 2008; Olsson 
& Olsson, 2000). Frigörelseprocessen kan upplevas på olika sätt beroende på 
föräldrarnas inställning till förändringen. Om de accepterar situationen kan frigörelsen 
ske utan större problem. Det är betydelsefullt för ungdomar att de får möjlighet att 
skapa ett eget privat område och att föräldrarna respekterar detta, till exempel genom att 
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knacka på dörren. Vid frigörelsen från föräldrarna måste idealiseringen av dem minskas 
(Olsson & Olsson, 2000), detta resulterar ofta i att ungdomarna söker nya förebilder 
såsom artister och idrottsmän (Cullberg, 2006; Olsson & Olsson, 2000). Samtidigt som 
det sker en frigörelseprocess är det väsentligt att ungdomar känner trygghet och stöd 
från föräldrarna (Olsson & Olsson, 2000). För en del ungdomar är det av betydelse att 
tillhöra en grupp för att känna sig uppskattad och få sin identitet bekräftad.  

Unga vuxna benämns av Ungdomsstyrelsen (2011) som personer mellan nitton till 
tjugofem år. Eftersom identitetsutvecklingen kan ske i olika åldrar och utvecklingen är 
väldigt individuell (Olsson & Olsson, 2000) kan identitetsutvecklingen även kvarvara 
hos unga vuxna. 

I denna litteraturstudie används begreppet unga personer som omfattar ungdomar i 
åldrarna 13-19 år och unga vuxna som omfattar personer i åldrarna 20-25 år. I studierna 
som granskades definierades ungdomar och unga vuxna dock olika, vilket gjorde det 
omöjligt att skilja på ungdomar och unga vuxna i resultatet.  
 

Cancer  

Det finns över 200 former av cancer och de kännetecknas alla av okontrollerad 
celltillväxt (Betänkande av utredningen en nationell cancerstrategi, 2009). En 
cancerdiagnos påverkar den fysiska och den psykiska hälsan, men även den drabbades 
arbetssituation och sociala nätverk (Nome, 2003). De former av cancer som är vanligast 
hos unga skiljer sig mot de som oftast drabbar äldre personer.  

Leukemi är vanligast hos små barn men förekommer även relativt ofta hos ungdomar 
(Barncancerfonden, 2009). Behandlingen består av cytostatika, först i intravenös form 
och i ett senare skede i tablettform. En annan vanlig cancerform bland barn och 
ungdomar är lymfom. Lymfom förekommer även hos unga vuxna (Socialstyrelsen, 
2009). Lymfom delas in i två huvudgrupper: Hodgkins lymfom och Non-Hodgkin-
lymfom (Henter & Björk, 2007). Den vanligaste av dessa är hos ungdomar och unga 
vuxna Hodgkins lymfom. Behandlingen av Hodgkins lymfom sker oftast med 
strålbehandling, men vid svårare fall kan det även krävas cytostatika i olika 
kombinationer (Rusten, 2003).  
 
Hjärntumörer anses också vara en vanlig cancersort bland barn, ungdomar och unga 
vuxna (Barncancerfonden, 2009; Socialstyrelsen, 2009). Behandlingen utgörs av 
kirurgi, cytostatika och strålning i olika kombinationer. Riskerna vid behandling av 
hjärntumör hos unga är stora och innefattar bland annat funktionsbortfall, 
inlärningssvårigheter och tillväxtrubbningar (Henter & Björk, 2007). De psykosociala 
svårigheter som kan uppkomma hos unga som genomgått behandling för hjärntumör 
(Ajovalasit, et al., 2009) kan i sin tur leda till beteendeproblem, missanpassning, 
depression, emotionell dysfunktion och psykos.  
 
Den vanligaste skelettumören hos barn och ungdomar är osteosarkom 
(Barncancerfonden, 2009). Risken att drabbas av osteosarkom är störst när skelettet 
växer som mest, vilket sker i tonåren. Behandling består vanligtvis av kirurgi i 
kombination med cytostatika. Proteser är ofta nödvändigt efter en operation och en viss 
risk för ett kvarstående handikapp finns. Testikelcancer är en av de vanligaste 
cancerformerna hos unga män (Holdstock, 2010; Socialstyrelsen, 2009). Behandlingen 
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vid testikelcancer består i första hand av kirurgi där den drabbade testikeln tas bort 
(Holdstock, 2010). Ibland kompletteras behandlingen med cytostatika eller 
strålbehandling. Vanligt förekommande biverkningar vid behandling för testikelcancer 
är blås- och tarmdysfunktionen, erektionsproblem och infertilitet. Hos unga kvinnor är 
malignt melanom en vanligt förekommande cancerform (Socialstyrelsen, 2009). 
Vanligaste behandlingen vid malignt melanom är kirurgi och överlevnadsgraden hos 
unga kvinnor är över 91,5 % (Brandberg, et al., 2008). Cytostatika kan behövas om 
melanomet har spridit sig.  
 
Gemensamma biverkningar vid behandlig med cytostatika och strålbehandling kan vara 
illamående, kräkningar, fatigue, håravfall, anemi, ökad infektionskänslighet, ökad 
blödningsrisk samt känsliga slemhinnor (Barncancerfonden, 2009). 
 
 
Upplevelsen av att vara ung med cancer 

Att få en cancerdiagnos som ung har visat sig påverka självförtroendet, kroppsbilden 
och identiteten (Thompson, Palmer & Dyson, 2009). Det kan också påverka den ungas 
relationer, skola, karriär och framtidsplaner. När biverkningarna från behandlingen gör 
sig påminda kan det vara överväldigande för den unga (Snöbohm, Friedrichsen & 
Heiwe, 2009). Förändringar såsom håravfall, akne, viktuppgång och att förlora en 
kroppsdel kan vara extra svårt för en ung person att hantera eftersom de befinner sig i en 
period där de försöker hitta sin identitet (Edwinsson Månsson & Enskär, 2008). Det som 
många unga upplever är svårast att hantera är hårförlusten eftersom det är ett tecken på 
sjukdom och är svårt att dölja för andra (Snöbohm, et al., 2009). Det är också vanligt att 
unga upplever att de har begränsad energi till följd av behandlingen. Det kan vara 
psykiskt påfrestande för den unga att kroppen inte klarar av att göra det som den klarade 
tidigare. Omställningen mellan att vara frisk och sjuk är ofta större hos unga personer 
vilket innebär att de har svårt att acceptera förändringen. Ungdomar och unga vuxna 
som drabbas av cancer eftersträvar att leva så normalt som möjligt (Edwinsson Månsson 
& Enskär, 2008; Morgan, et al., 2010) trots de stora förändringar som sker i samband 
med cancern (Enskär & Golsäter, 2009).  
 
Behandlingen av cancern och dess biverkningar kan även påverka förhållandet till 
familj, vänner och andra betydelsefulla personer i de ungas närhet (Morgan, et al., 
2010). De unga personerna kan bli isolerade från sina vänner och sin familj på grund av 
många och långa sjukhusvistelser. 
 

Cancervårdens organisation för ungdomar och unga vuxna 

Tidigare studier visar att ungdomar och unga vuxna behöver tillmötesgående personal, 
information och möjlighet att känna sig delaktig i sin vård (Berg Kelly, 1998; Enskär & 
Golsäter, 2009; Morgan, et al., 2010). Det är betydelsefullt att vårdavdelningen möter 
de särskilda behov som ungdomar har (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Det finns 
problem i samband med övergången mellan barn- och ungdomskliniken och 
vuxenkliniken (Berg Kelly, 1998; Morgan, et al., 2010; Thompson, et al., 2009). 
Vanligt förekommande problem är vantrivsel, uteblivna besök eller helt enkelt ovetskap 
om var de hör hemma eller vem de ska kontakta (Berg Kelly, 1998). I Sverige vårdas 
ungefär två tredjedelar av barn och ungdomar på barn- och ungdomskliniker, medan den 
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resterande tredjedelen vårdas på vuxenkliniken (Enskär & Golsäter, 2009).  I Sverige 
finns i nuläget inte några särskilda ungdomsavdelningar, men diskussioner pågår om att 
inrätta dessa i Lund, Göteborg och Stockholm (Ann-Mari Hellman, e-post, 30 november 
2011). I England däremot finns specifika riktlinjer för hur vården av unga personer med 
cancer ska bedrivas (Pearce, 2009) med åldersanspassad avdelning, speciellt utbildad 
personal och en särskilt utsedd stödkoordinator.  

 

Stöd 

Stöd är en grundläggande omvårdnadsåtgärd eftersom sjuksköterskan medverkar i 
situationer där patienter genomgår någon sorts kris relaterat till deras sjukdom (Ehnfors, 
et al., 2000). Centrala delar av stödet är att visa intresse och bedöma patientens 
situation, underlätta och upprätthålla hoppet samt att ge möjlighet till växt. Behovet av 
stöd är stort hos cancerdrabbade patienter (Wettergren, 2007). Syftet med stöd kan vara 
att höja självkänslan samt minska oro och nedstämdhet hos patienter. Stöd kan ges till 
patienter både individuellt eller som gruppverksamhet (Wettergren, 2007). Reitan 
(2003) delar upp stödjandet i socialt, emotionellt och praktiskt stöd. 
 
Det sociala stödet kommer från familj, släkt, vänner och vårdpersonal (Reitan, 2003). 
För att stödet ska bli effektivt krävs att det finns ett behov av stöd, att det finns ett 
socialt nätverk samt en gynnsam miljö (Finfgeld-Connett, 2005). Socialt stöd kan gynna 
patientens välbefinnande, uppfylla patientens grundläggande sociala behov och öka den 
sociala integrationen (Stewart & Tilden, 1995). Socialt stöd kan ibland påverka 
individens hälsa genom att personens sociala nätverk ger råd och uppmuntran, samt att 
de kan fungera som förebilder för personen. Sjukdom kan utgöra en stor stressfaktor 
och medför ofta en förlust av sociala kontakter och att familj och vänner avlägsnar sig 
från den sjuka patienten. Det sociala stödet kan öka välmåendet hos en patient 
(Antonovsky, 2005).  

Professionellt stöd ingår i det sociala stödet (Hupcey & Morse, 1997) och kan utföras av 
många olika yrkesgrupper: läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer (Johnsson, 
2007). Om patientens sociala nätverk inte har möjlighet att stötta patienten kan 
professionellt stöd ersätta detta stöd. Sjuksköterskan har en viktig roll i att samordna 
patientens sociala nätverk (Reitan, 2003; Stewart & Tilden, 1995). Sjuksköterskan har 
också en viktig roll i att underlätta för anhöriga att delta och stödja den sjuka (Reitan, 
2003). Informativt stöd är betydelsefullt för patienter och deras närstående (Carlsson, 
2007a; Carlsson, 2007b; Wettergren, 2007) och ingår också i det sociala stödet 
(Ehnfors, et al., 2000). Informativt stöd av god kvalitet kännetecknas av tillgänglighet, 
delaktighet och att informationen är individuellt anpassad (Carlsson, 2007a). 

Patienter uppskattar att sjuksköterskan låter dem styra hur mycket information som 
behövs och att de finns tillgängliga så ofta som möjligt (Carlsson, 2007a). Om det 
informationsbaserade stödet kommer från allt för många olika personer kan det skapa en 
osäkerhet hos en del patienter.  

Det emotionella stödet beskrivs som att vara närvarande och uppmärksamma den sjuka 
personen (Reitan, 2003). Kroppskontakt är ett emotionellt stöd. I emotionellt stöd ingår 
också att normalisera situationen för den sjuka och flytta fokus från sjukdomen, detta 
kan uppnås genom humor och att patienten får möjlighet till att ha trevligt och umgås 
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med sina vänner (Finfgeld-Connett, 2005). Syftet med det emotionella stödet kan vara 
att lindra ångest, stress, hopplöshet, depression och ovisshet. Emotionellt stöd behöver 
inte bestå av tvåvägskommunikation, det kan vara tillräckligt att aktivt lyssna på 
patienten.   

Det praktiska stödet kan innebära att vårdpersonalen behöver hjälpa den sjuka personen 
med personlig hygien eller matning (Reitan, 2003). Det kan också involvera att 
upprätthålla kontakten med vardagen, få ekonomiskt stöd eller att avlasta den sjukes 
ansvar inom familjen. Ett annat praktiskt stöd är anpassning av omgivningen på sjukhus 
och i hemmiljön (Carlsson, 2007c). 

 

Problemformulering  

Att få cancer som ung innebär en stor omställning för de unga eftersom ungdomsåren är 
perioden då identiteten skapas. Cancern försvårar identitetsutvecklingen genom att 
frigörelseprocessen från föräldrarna kompliceras samt att de unga blir isolerade från sin 
omgivning. Detta gör att deras behov av stöd ökar. De ungas erfarenheter av stöd är en 
viktig utgångspunkt för att kunna förbättra vården kring de unga eftersom deras 
upplevelser är den bästa kunskapskällan. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa erfarenheter av stöd hos ungdomar och unga vuxna i samband med 
att de genomgår behandling för cancer.  
 

Metod  

Metoden utgjordes av en litteraturstudie enligt Friberg (2006) där aktuell forskning 
inom området analyserades. I studien användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
samt annan litteratur som berörde syftet.  
 

Datainsamling  

Det första som gjordes när ämnet valts ut var att utföra en pilotsökning med olika 
sökord som var relevanta till det preliminära syftet för att på så sätt se om det fanns 
tillräckligt mycket användbart material. Databaserna som användes i efterföljande 
sökningar var Cinahl, Pubmed och PsycINFO då dessa ansågs ha en bra inriktning 
till det valda ämnet. Vissa sökningar resulterade i att artiklar framkom flertalet 
gånger. Dessa dubbletter redovisas inte i bilaga A, "sökhistorik". 

I databasen Cinahl användes initialt sökorden, support, cancer, young adults, coping 
adolescents. Förutom sökningarna med dessa sökord gjordes tre manuella sökningar i 
Cinahl. Dessa sökningar gjordes direkt på artiklarnas titlar eftersom de refereras till i 
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flera av artiklarna som granskats, se bilaga A, "sökhistorik". I pilotstudien användes 
Cinahl headings som föreslog användandet av neoplasms istället för cancer men 
eftersom detta genererade artiklar med inriktning mot en specifik typ av cancer, vilket 
inte efterfrågades, beslutades det att inte använda detta sökord i efterföljande sökningar. 
Major heading fanns initialt med i pilotsökningen men eftersom det kraftigt drog ner 
antalet träffar valdes detta bort i kommande sökningar.  

När det gäller årtalsbegränsningen föredrogs artiklar som inte var publicerade för mer 
än fem år sedan (2006-01-01)  men i Cinahl användes tio år i begränsningen (2001-01-
01). Anledningen till att årtalsbegränsningen ändrades var för att betydande artiklar 
annars föll bort. I de fall då detta undantag genomfördes kontrollerades att resultatet i 
artiklarna inte skiljde sig nämnvärt mot ny forskning.  

I databasen PsycINFO användes initialt sökorden adolescents, cancer, support och 
nursing. Begränsningarna som användes var peer reviewed och att artiklarna skulle vara 
publicerade de senaste sex åren. Vid sökningen i PubMed användes initialt sökorden 
cancer, coping, treatment, experience och adolescents. Begränsningen var att artiklarna 
skulle vara publicerade de senaste fem åren. Alla tidigare nämnda sökord har använts i 
olika kombinationer i de tre databaserna, men då detta inte gav några nya artiklar 
redovisas detta inte i sökhistoriken. Det totala antalet artiklar som genererades vid de 
sju sökningarna var 212 varav 65 hade titlar som överensstämde med syftet och därför 
valdes ut för läsning av abstrakt. Efter läsning av abstrakt återstod 20 artiklar som 
ansågs kunna bidra med relevant forskning inom litteraturstudiens område. Artiklarna 
granskades sedan gemensamt och till urval två valdes 11 artiklar som redovisas i bilaga 
B "artikelöversikt". Kvalitetsgranskningen gjordes enligt en bedömningsmall för 
granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2011). Den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna delades in i tre grader: Grad 1, grad 2 
och grad 3. Grad 1 innebar hög vetenskaplig kvalitet, grad 2 innebar medelhög 
vetenskaplig kvalitet och grad 3 låg vetenskaplig kvalitet. Vid granskningen erhöll 
artiklarna poäng efter de kriterier som togs upp i granskningsmallen. Poängen räknades 
sedan samman och procentvärdet av totalsumman räknades ut. För att klassificeras som 
grad 1 skulle artikeln erhålla minst 90 % av totalpoängen och för grad 2 krävdes mellan 
70- 90%. De artiklar som fick under 70 % hamnade i grad 3 och uteslöts ur studien. Av 
resultatartiklarna bedömdes åtta till grad 1 och tre till grad 2 och av de elva artiklarna 
var tio kvalitativa och en kvantitativ. 

De inklusionskriterier som användes vid urval ett var att artiklarna skulle beröra 
ungdomar och unga vuxna mellan 13-25 år som drabbats av cancer och genomgick 
någon sorts behandling. Ett krav fanns även om att artiklarna skulle beröra erfarenheter 
av stöd hos de drabbade under behandlingsperioden samt att artiklarna skulle vara 
skrivna på svenska eller engelska. Ett annat krav var att studien i artikeln var utförd i 
Europa, Australien, Nya Zeeland eller Nordamerika för att bättre kunna relatera 
resultatet till den svenska vården.   

Exklusionskriterier som användes i samband med sökningarna var att de artiklar som 
berörde barn under 10 år uteslöts och likaså de som fokuserade på en specifik form av 
cancer. 
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Databearbetning 

De elva artiklarna som valdes ut till urval 2 lästes igenom flertalet gånger med en 
induktiv ansats, styrt av syftet. Artiklarna bearbetades och sammanfattades i en 
artikelöversikt där syfte, metod, urval och slutsats hos varje artikel presenterades. 
Innehållet i artiklarna bearbetades och färgmarkerades sedan utifrån fem kategorier: 
Stöd från familj, Stöd från vänner, Gruppstöd, Stöd från sjuksköterskan och Anpassad 
vård. Resultatet presenteras utifrån dessa fem kategorier i löpande text. 

 

Resultat  

Stöd från familj 

Unga personer har ett stort behov av stöd under cancerbehandlingen eftersom den 
medför stora kroppsliga förändringar (Ramini, Brown & Buckner, 2008). Enligt de unga 
är familjen ett betydelsefullt stöd, bara vetskapen om att familjen finns där och alltid 
ställer upp skapar ett stöd och en trygghet för de unga (Hokkanen, Eriksson, Ahonen & 
Salantera, 2004; Kyngäs, et al., 2001; Woodgate, 2006). De unga upplever att det är 
betydelsefullt att familjen finns nära (Hedström, Skolin, & Von Essen, 2004; Olsen & 
Harder, 2009). Familjen hjälper till att upprätta en positiv känsla kring de unga och 
skapar en trygghet i en annars obehaglig situation (Olsen & Harder, 2009). Ett starkt 
familjestöd under behandlingen stärker ofta relationen inom familjen (Corbeil, Laizner, 
Hunter & Hutchinson, 2009; Olsen & Harder, 2009; Ramini, et al., 2008; Wicks & 
Mitchell, 2010). De unga värdesätter när de anhöriga visar stort tålamod, trots att de 
unga ibland har dåligt humör och beter sig illa (Woodgate, 2006). Detta tålamod skapar 
en trygghet och gör att de unga känner sig älskade och värdefulla trots sin sjukdom och 
deras beteende. Det är också betydelsefullt att familj och vänner hjälper de unga att 
fortsätta leva så likt deras vanliga vardag som möjligt, trots sjukdomen. Familjen kan 
enligt de unga göra behandlingen lättare genom att samtala om livet vid sidan av 
sjukdomen och ha en positiv attityd i närheten av dem. Ibland kan det dock vara svårt 
för familjen att tillfredsställa det behov av stöd som de unga har, eftersom familjen har 
en egen sorgeprocess att hantera (Olsen & Harder, 2009). 

De unga personerna vill avgöra vilka som ska finnas i deras närhet och ge stöd 
(Woodgate, 2006). Detta på grund av att det finns tillfällen då de inte uppskattar stödet 
av familjen, anledningen till detta är att familjen ofta blir oroliga och att de ibland 
agerar överbeskyddande (Hokkanen, et al., 2004). De unga och familjen kan uppfatta 
stödet på olika sätt (Woodgate, 2006). Familjen vill ofta finnas där fysiskt för att stödja 
dem och tror även att det är ömsesidigt från de ungas sida. De unga tycker emellanåt att 
det räcker med vetskapen om att familjen finns tillgänglig för dem när de känner behov 
av det eftersom de unga annars kan uppleva att familjen inkräktar på deras tid med 
vännerna (Cassano, Nagel & O'Mara, 2008; Woodgate, 2006). De unga är ofta 
medvetna om den psykiska påfrestning som sjukdomen innebär för familjen (Woodgate, 
2006). Detta gör att de kan uppleva skuld gentemot familjen, eftersom familjen ofta är 
tvungna att avstå från mycket för att stödja dem.  
 



8 
 

 
Stöd från vänner 

Vänner är en viktig del i stödet för de unga (Hokkanen, et al., 2004; Kyngäs, et al., 
2001; Woodgate, 2006). De upplever att vännernas stöd hjälper dem att tillfriskna 
(Olsen & Harder, 2009). De unga upplever också att deras vänner kan hjälpa dem att 
hantera ovissheten kring sjukdomen (Corbeil, et al., 2009). De anser att vännen är någon 
de kan vända sig till för att prata om cancerupplevelsen (Hokkanen, et al., 2004). Det är 
dock viktigt att de unga väljer vilka vänner de vill erhålla stöd ifrån (Corbeil, et al., 
2009). Det är betydelsefullt att viljan att hjälpa finns hos vännerna, samtidigt som 
närvaron av dem uppskattas av de unga. De unga känner sig ibland otillräckliga och får 
även skuldkänslor gentemot sina vänner eftersom de unga inte alltid kan ställa upp på 
samma sätt som vänner ställer upp för dem (Woodgate, 2006). De unga upplever ibland 
att de förlorar några av sina vänner, men även att de kommer vissa vänner närmare 
(Hokkanen, et al., 2004). Många unga hittar sitt stöd hos en av deras närmsta vänner 
(Woodgate, 2006). De unga anser att det är viktigt att den nära vännen fortsätter 
behandla dem på samma sätt som de gjorde innan diagnosen. I de flesta fall är den 
stödjande en barndomsvän, men ibland även en nyfunnen vän som de träffat på 
sjukhuset. Många unga sätter högre värde vid att ha en nära vän som verkligen förstår 
och stöttar dem, än att ha flera mindre nära vänner som inte bryr sig på samma sätt 
(ibid.).  
 

Gruppstöd 

Unga personer som genomgår behandling för sin cancer upplever att gruppstöd är en 
effektiv källa av stöd (Cassano, et al., 2008; Ramini, et al., 2008; Olsen & Harder, 2009; 
Smith, et al., 2007; Wicks & Mitchell, 2010). Unga får ofta stöd av att prata med andra 
unga med cancer under tiden de genomgår behandling (Cassano, et al., 2008; Hokkanen, 
et al., 2004; Ramini, et al., 2008). En stor fördel med gruppstöd är enligt de unga att de 
slipper förklara medicinska termer som annars kan vara svåra att förstå. Det innebär 
också att de unga får lättare att hantera situationen genom att dela upplevelser och 
kunskap om sin sjukdom (Olsen & Harder, 2009). De unga upplever att det ofta infinner 
sig en trygghet i gruppen vilket gör det möjligt att diskutera känsliga frågor (Cassano, et 
al., 2008). De unga uppskattar även den lättsamma miljön och att det inte finns något 
krav på vad som ska diskuteras i gruppen. De ungas behov av stöd kan lättare 
tillfredsställas om stödgruppen har god sammanhållning. Detta kan uppnås genom att 
gruppen utför någon sorts aktivitet som alla har möjlighet att delta i trots fatigue, smärta 
och andra biverkningar. De unga tycker att läger, där de kan träffa andra 
cancerdrabbade ungdomar verkar stödjande och hjälper dem att känna sig normala 
(Ramini, et al., 2008). De unga upplever ett stöd av att möta personer som har 
friskförklarats från sin cancer och som nu lever ett normalt liv (Cassano, et al., 2008). 
Ett möte med dessa personer ger dem hopp inför framtiden. Det är dock inte självklart 
att unga personer med cancer vill träffa andra i samma situation (Olsen & Harder, 
2009). Det kan innebära att de blir onödigt påminda om allvarligheten av deras tillstånd. 
Risken att någon ur stödgruppen avlider är enligt de unga ett exempel på detta (Cassano, 
et al., 2008). De unga tar även upp att det ibland uppstår ett överdrivet medlidande från 
omgivningen i stödgrupper (Ramini, et al., 2008). 
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Stöd från sjuksköterskan 

Unga personer som genomgår behandling för sin cancer uppskattar det stöd som 
vårdpersonal bidrar med (Kyngäs, et al., 2001; Smith, Davies, Wright, Chapman & 
Whiteson, 2007; Woodgate, 2006). Den person ur vårdpersonalen som de unga oftast 
söker stöd av är sjuksköterskan (Smith, et al., 2007). Unga personer upplever att det ofta 
är lättare att prata med sjuksköterskan än anhöriga eftersom sjuksköterskan inte är 
personligt involverade i deras liv (Kyngäs, et al., 2001). De unga värderar ett gott 
samarbete med sjuksköterskan, vilket de anser kan uppnås genom att sjuksköterskan 
behandlar dem som personer med unika preferenser och behov (Woodgate, 2006). De 
unga sätter värde vid att sjuksköterskan anpassar behandlingstillfällen efter deras 
önskan (Hedström, et al., 2004; Woodgate, 2006). De upplever även att stödet blir bättre 
om de blir omhändertagna av en person de känner igen och har förtroende för (Kyngäs, 
et al., 2001).  

En ungdomlig och lättsam atmosfär i samband med vården leder enligt de unga till en 
bättre relation mellan alla i deras närhet (Hedström, et al., 2004; Olsen & Harder, 2009). 
Det finns även ett behov av humor hos de unga för att hålla humöret uppe under 
behandlingen (Woodgate, 2006). De unga uppskattar när sjuksköterskan använder 
humor och skämt i kommunikationen. De uppskattar också att sjuksköterskan är 
välkomnande, trevlig och accepterande (Hedström, et al., 2004). Detta bidrar till en mer 
avslappnad atmosfär och att de känner sig välkomna och hemmastadda.  

Stöd hjälper de unga att fortsätta känna sig som en del av sin normala vardag 
(Woodgate, 2006). Sjuksköterskan kan enligt de unga prata om skolan, vännerna och ett 
eventuellt arbete för att skapa en vardaglig miljö. De unga uppskattar om sjuksköterskan 
har ett genuint intresse för deras vänner, genom att till exempel komma ihåg vännernas 
namn och intressen (Hedström, et al., 2004; Olsen & Harder, 2009).  

Många unga personer upplever att sjuksköterskan ofta fungerar som deras andra familj, 
eftersom de ger ett stöd som kan liknas med det stöd deras familj erbjuder (Woodgate, 
2006). En del unga upplever även att läkare och sjuksköterskor fungerar som substitut 
för deras föräldrar i vissa vårdsituationer (Ramini, et al., 2008). Enligt de unga kan 
sjuksköterskan också fungera stödjande bara genom att finnas till hands utan något 
specifikt syfte (Woodgate, 2006).  
 

Anpassad vård 

På en anpassad avdelning, där det finns extra umgängeslokaler, har familj och vänner 
större möjlighet att stödja den unga (Cassano, et al., 2008; Smith, et al., 2007; 
Wilkinson, 2003). De unga upplever att det är viktigt att de får avskildhet från 
personalen, att personalen respekterar deras personliga integritet och att de knackar på 
samt stänger dörren när de går. Det är vanligt att de unga känner sig mer isolerade på en 
vuxenavdelning eftersom de övriga patienterna oftast är äldre (Hokkanen, et al., 2004; 
Wilkinson, 2003). De ungas behov av stöd från andra ungdomar i liknande situation 
tillfredställs inte på en vuxenavdelning (Wilkinson, 2003). Det är betydelsefullt för de 
unga att försöka leva ett så normalt liv som möjligt trots sjukdomen (Corbeil, et al., 
2009; Hedström, et al., 2004). Detta kan tillgodoses genom att miljön de unga vistas i 
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under behandlingen är trygg och så lite influerad av sjukdomens negativa sidor som 
möjligt (Wilkinson, 2003). En trygg miljö kan uppnås genom att avdelningens lokaler 
efterliknar den ungas hemmiljö så mycket som möjligt. Det är enligt de unga 
betydelsefullt att avdelningen är en trevlig och mysig plats att vistats på, till exempel 
med många soffor (Hedström, et al., 2004). Det är också viktigt att tillgodose de ungas 
behov av åldersanpassad underhållning (Hedström, et al., 2004; Hokkanen, et al., 2004). 
Unga personer uppskattar att det finns mycket att sysselsätta sig med på avdelningen 
som till exempel datorer, tv-spel och filmer. Anpassade lokaler kan verka stödjande för 
de unga så att de kan upprätthålla sina intressen och aktivera sig under behandlingen 
(Hokkanen, et al., 2004; Smith, et al., 2007).  

Unga personer har ett behov av åldersanpassad information (Hedström, et al., 2004; 
Hokkanen, et al., 2004; Smith, et al., 2007). Behovet finns eftersom sjukdomen och dess 
behandling ofta är komplex och medför ett nytt främmande språk (Smith, et al., 2007). 
Många unga upplever att den information de får är alldeles för svår och att 
vårdpersonalen använder en speciell jargong när de informerar (Hokkanen, et al., 2004). 
Dessutom är den information som finns tillgänglig vanligtvis mer lämpad för barn eller 
vuxna (Smith, et al., 2007). En del unga upplever att de undanhålls information, detta 
kan leda till att de söker information från andra källor som till exempel internet 
(Hokkanen, et al., 2004). Det finns ett stort behov av korrekt, ärlig och 
motivationsgivande information hos de unga (Hedström, et al., 2004; Hokkanen, et al., 
2004). Unga personer vill ha information om biverkningar, känslomässiga reaktioner, 
långtidsbiverkningar, risk för återfall av cancern och om möjligheten att senare i livet få 
barn. Det är enligt de unga betydelsefullt med adekvat och åldersanpassad information 
för att de ska kunna delta och påverka i sin behandling (Smith, et al., 2007). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet var att belysa vilka erfarenheter av stöd ungdomar och unga vuxna har när de 
genomgår behandling för cancer. Eftersom syftet med studien inkluderade begreppen 
support, adolescents, young adults, cancer och treatment var det en självklarhet att 
dessa begrepp skulle användas som sökord. Utöver dessa användes även nursing för att 
få ett omvårdnadsperspektiv. Sökorden experience och coping valdes ut för att få de 
unga personernas erfarenheter av stöd och vad som underlättade deras hanterande av 
situationen. Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO 
eftersom de innefattar både medicin, omvårdnad och psykologi vilket stämde överens 
med syftet. Sökningarna gjordes i fritext eftersom det enligt Willman, et al. (2011) ökar 
antalet träffar och gör innehållet mer generellt. Detta kan jämföras med pilotsökningen 
som gjordes i början av litteraturstudien då användandet av Cinahl headings föreslog 
sökordet neoplasms istället för cancer vilket resulterade i färre träffar och artiklar som 
var inriktade på en specifik cancer. Systematiska sökningar utfördes i ovan nämnda 
databaser med olika kombinationer av tidigare angivna sökord. Dubbletter framkom i 
många av sökningarna vilket visade att valda sökord var relevanta till syftet med 
studien. Sökningarna inleddes i databasen Cinahl vilket genererade fem resultatartiklar. 
Efterföljande sökningar i databaserna PsycINFO och Pubmed gav få resultatartiklar 
vilket dock kan förklaras genom att redan utvalda artiklar uppkom igen och därför inte 
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valdes ut. Vid analys av resultatartiklarna refererades tre artiklar flertalet gånger. 
Manuella sökningar gjordes därför för att hitta dessa tre artiklar. Artiklarna bearbetades 
därefter och användes för att kvalitetssäkra resultatet ytterligare. En initial önskan fanns 
om att tidsintervallet på sökningarna skulle begränsas till de senaste fem åren men då 
detta innebar ett kraftigt bortfall av relevanta artiklar ändrades denna begränsning i 
Cinahl till de senaste tio åren. Anledningen till att detta endast gjordes i Cinahl var för 
att det inte påverkade antalet relevanta träffar i de övriga databaserna. Sju av de elva 
resultatartiklarna är daterade från 2006 och framåt vilket bidrog till aktuell forskning 
och därmed ansågs vara en styrka för litteraturstudien. Av de elva resultatartiklarna var 
tio kvalitativa och en kvantitativ vilket ansågs vara en styrka eftersom de kvalitativa på 
ett bättre sätt redovisar ungdomarnas erfarenheter av stöd. Artiklarna kom från Kanada 
(3), Finland (2), England (2), Danmark (1), Sverige (1), USA (1) och Nya Zeeland (1). 
En styrka var att fyra av artiklarna kom från nordiska länder vilket innebär att deras 
resultat är jämförbart med den svenska hälso- och sjukvården. Det ansågs även vara en 
styrka att de länder som representeras i artiklarna har en liknande kulturell kontext. En 
styrka med att artiklar från Danmark och England användes i studien var att de båda 
länderna anses ligga steget före i forskningen av anpassad vård för unga med cancer.  

Ett inklusionskriterium var att deltagarna i artiklarna skulle vara mellan 13-25 år. En 
önskan fanns om att den undre åldersbegränsningen skulle ligga vid 18 år eftersom det 
är där allmänsjuksköterskans ansvar oftast börjar i den svenska hälso- och sjukvården. 
Det visade sig dock att ett betydande antal artiklar då skulle exkluderas på grund av 
andra ålderskriterier i resultatartiklarna. Därför valdes ett intervall på 13-25 år, med 
undantag från två artiklar som hade ett annat åldersurval i studierna. Anledningen till att 
de valdes med var att de svarade till syftet och ansågs ha ett betydande innehåll för 
litteraturstudien.  

En induktiv ansats användes i bearbetningen av resultatartiklarna eftersom det gjordes 
en allmän sökning inom området av vilka erfarenheter av stöd ungdomar och unga 
vuxna har när de genomgår behandling för sin cancer. Vid färgkodning av 
resultatartiklarna uppkom först sju teman: Stöd från familj, stöd från vänner, gruppstöd, 
stöd från sjuksköterskan, anpassad vård, existentiellt stöd och informativt stöd. Temat 
existentiellt stöd togs bort eftersom det inte fanns tillräckligt med underlag för att belysa 
de ungas erfarenheter om detta. Temat informativt stöd lämpade sig väl med temat 
behov av anpassad vård och därför gjordes en sammanslagning av dessa teman till det 
senare.  De olika temana som identifierades stämde bra överens med syftet i 
litteraturstudien. 
 

Resultatdiskussion 

Vid kvalitetsgranskningen som utfördes på de elva resultatartiklarna fick sju av 
artiklarna grad ett. Detta trots att kravet för att bedömas som grad ett var högt (90 % av 
totalpoängen), vilket anses vara en styrka. Kvalitetsgranskningen av resultatartiklarna 
gjordes gemensamt men dock endast en gång vilket kan ses som en svaghet.  

Deltagarnas kön presenterades i alla artiklar utom en och visade att unga män var 
aningen överrepresenterade. Trots detta delades resultaten i de flesta artiklarna inte upp 
mellan könen vilket gör att resultatet i denna litteraturstudie inte kan utläsa om 
erfarenheter mellan unga män och unga kvinnor skiljer sig. Det kan finnas skillnader 
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mellan vad unga män respektive unga kvinnor uppfattar som stödjande. Hade artiklarna 
delat upp resultatet mellan vad kvinnor och män uppfattar som stödjande hade resultatet 
förmodligen sett annorlunda ut. I de flesta av resultatartiklarna presenterades 
deltagarnas etnicitet, dock var det inte särskilt stor variation i etnicitet. Det kan därför 
ifrågasättas om resultatet avspeglar unga personers behov av stöd i stort eller endast i de 
länder som berörs av studierna. I nästan alla resultatartiklar diskuterades de etiska 
aspekterna. Av resultatartiklarna var nio av elva artiklar godkända av en etisk kommitté 
och i de fall då resultatartiklarna innefattade deltagare under 18 år så tillfrågades 
ungdomarnas föräldrar om ungdomen fick delta i studien. I många av resultatartiklarna 
användes intervjuer som metod för datainsamling. Detta anses vara en god metod för 
insamling av data från en ung person då de kan uppleva en trygghet i att sitta enskilt 
med intervjuaren. Några av resultatartiklarna använde fokusgrupper som metod för 
insamling av data, vilket kan ifrågasättas. Unga personer är under adolescensen i en 
process som handlar om att frigöra sig från föräldrarna (Edwinson Månsson & Enskär, 
2008; Olsson & Olsson, 2000). Detta kan leda till att unga personer vill visa sig 
självständiga inför sina jämnåriga kamrater, vilket kan medföra att de unga i en 
fokusgrupp inte alltid är sanningsenliga inför varandra. I dessa fall finns sannolikt en 
risk att de unga personernas uppskattning av familjens stöd undanhålls. Det kan också 
antas att det ibland kan vara en styrka att använda sig av fokusgrupper, då en trygghet 
kan infinna sig av att sitta med andra i liknande situation och i liknande åldrar. 
Sannolikt gör detta att de unga vågar tala mer öppet och berätta om vad de finner stöd 
av i högre utsträckning. En svaghet som identifierades i studien var att det fanns en stor 
åldersskillnad bland deltagarna i många av resultatartiklarna. En ansträngning gjordes 
därför för att försöka skilja på ungdomar och unga vuxnas erfarenheter av stöd, detta var 
dock inte möjligt då stora variationer i åldersdefinitionerna fanns bland artiklarna. 
Troligtvis finns stora skillnader i vilka erfarenheter en 13-åring och en 25-åring har av 
stöd.  

I de flesta resultatartiklar har ett strategiskt urval använts. Detta anses vara en styrka då 
syftet med de flesta studierna var att få fram vad de unga anser om sin vård, däribland 
stöd. Validiteten hos den kvantitativa artikeln anses vara hög då det använda 
mätinstrumentet får fram resultat som deras studie syftade till. När det gäller 
reliabiliteten anses även den vara hög då mätningsmetoden anses vara tillförlitlig. 
Angående bortfallet i studierna var det inte omfattande. En del studier rapporterade 
bortfall och detta berodde oftast på att den unga deltagaren var för sjuk för att medverka 
eller avled under studien. De flesta studier valde att använda intervjuer som metod för 
datainsamling, analysen gjordes därför genom att intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Därefter bearbetades materialet av flera involverade personer och olika 
teman utformades utifrån relevans.  

I resultatet framkommer att ungdomar och unga vuxna har ett stort behov av stöd under 
tiden de behandlas för cancer (Cassano, et al., 2008; Corbeil, et al., 2009; Hedström, et 
al., 2004; Hokkanen, et al., 2004; Kyngäs, et al., 2001; Olsen & Harder, 2009; Olsen & 
Harder, 2011; Ramini, et al., 2008; Smith, et al., 2007; Wicks & Mitchell, 2010; 
Wilkinson, 2003; Woodgate, 2006). Många studier visar att familjen utgör ett gott stöd 
för den unga (Hokkanen, et al., 2004; Kyngäs, et al., 2001; Woodgate, 2006). Det är 
viktigt att familjen finns nära för att skapa trygghet och en positiv känsla hos den unga 
(Hedström, et al., 2004; Olsen & Harder, 2009). En del studier visar dock att familjens 
närhet inte alltid uppskattas av de unga (Hokkanen, et al., 2004; Woodgate, 2006), 
exempelvis om de unga har en uppfattning som skiljer sig från deras föräldrar gällande 
hur mycket de ska närvara i vården (Woodgate, 2006).  Bland annat påpekar en del unga 
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att familjen är för överbeskyddande (Hokkanen, et al., 2004) och att de inkräktar på 
deras tid med vännerna (Cassano, et al., 2008; Woodgate, 2006). En del unga anser 
därför att det räcker med vetskapen om att föräldrarnas stöd finns tillgängligt vid behov 
(Cassano, et al., 2008; Woodgate, 2006). Detta stämmer väl överens med Finfgeld- 
Connett’s (2005) teori som innebär att stöd kan infinna sig utan fysisk närvaro. Att de 
unga inte alltid uppskattar familjens närhet kan relateras till den identitetsutveckling 
som de genomgår, där frigörelseprocessen från föräldrarna är av betydelse (Edwinson 
Månsson & Enskär, 2008; Olsson & Olsson, 2000). Frigörelseprocessen från föräldrarna 
försvåras därmed av cancern eftersom de ungas behov av föräldrarnas närhet ökar, 
vilket troligtvis kan leda till att identitetsutvecklingen upphör.  

Gruppstöd är en uppskattad form av stöd hos unga med cancer (Cassano, et al., 2008; 
Ramini, et al., 2008; Olsen & Harder, 2009; Smith, et al., 2007; Wicks & Mitchell, 
2010). Tidigare forskning visar att den identitetsutveckling som unga genomgår är 
beroende av samspelet med andra individer (Olsson & Olsson, 2000). De unga formar 
sin identitet genom att testa gränserna och acceptansen av sitt beteende med 
omgivningen. I samband med cancern riskerar de unga dock att bli isolerade från familj 
och vänner (Morgan, et al., 2010) vilket kan försvåra identitetsutvecklingen. Resultatet 
(Corbeil, et al, 2009; Hedström, et al., 2004; Woodgate, 2006) visar att de unga 
värdesätter att de kan behålla kontakten med sin normala vardag trots behandlingen. Det 
är därför väsentligt att sjuksköterskan samordnar personens sociala nätverk (Finfgeld-
Connett, 2005; Stewart & Tilden, 1995). Olsen och Harder (2011) har utfört en studie 
där syftet var att bilda en teori om hur sjuksköterskor kan stödja de unga patienterna och 
deras anhöriga att behålla samt stärka stödet från det sociala nätverket under 
behandlingen för cancern. Deras resultat visar att nätverksgrupper där sjuksköterskan i 
samråd med de unga sammanför deras sociala nätverk fungerar stödjande och är 
uppskattat av de unga. Att sammanföra den unga personens anhöriga och vänner skapar 
en ökad förståelse för deras situation och underlättar därmed vägen tillbaka till vardagen 
(Olsen & Harder, 2009). I en del studier framkommer dock att de unga inte alltid 
uppskattar gruppstödet på grund av oönskat medlidande (Ramini, et al., 2008) och en 
rädsla av att träffa andra som befinner sig i ett senare stadium av sjukdomen (Olsen & 
Harder, 2009). I en studie framkommer dessutom att de unga upplever det obehagligt 
med det faktum att en i gruppen kan avlida (Cassano, et al., 2008). Utifrån detta kan det 
urskiljas att behovet och uppskattningen av gruppstöd är individuellt hos unga personer 
som genomgår behandling för cancer men att det i de flesta fall fungerar effektivt. De 
negativa aspekter som identifierats med gruppstödet bör kunna minimeras med ett gott 
ledarskap och organisation från sjuksköterskan samt individuell utvärdering av 
gruppstödet. 

Sjuksköterskan utgör ett bra stöd för de unga (Kyngäs, et al., 2001; Smith, et al., 2007; 
Olsen & Harder, 2009; Woodgate, 2006) och ett väl fungerande samarbete dem emellan 
är viktigt (Woodgate, 2006). Att sjuksköterskan behandlar de unga som enskilda 
individer (Woodgate, 2006) samt att kontinuitet finns i omvårdnaden (Kyngäs, et al., 
2001) identifieras som betydelsefullt av de unga. De unga upplever stöd av att 
sjuksköterskan är välkomnande och trevlig vilket bidrar till att de känner sig 
hemmastadda (Hedström, et al., 2004). De unga vill också att sjuksköterskan visar 
intresse för deras vänner, intressen, skola och eventuellt arbete för att på så sätt skapa en 
vardaglig miljö. Enligt Finfgeld-Connett's (2005) teori om stöd är det vikigt att 
sjuksköterskan försöker normalisera den sjuka personens situation vilket kan göras 
genom att sjuksköterskan bland annat använder humor i kommunikationen. Detta styrks 
av de ungas erfarenheter om hur sjuksköterskan ska bete sig i deras närhet för att de ska 
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känna stöd (Woodgate, 2006). Vikten av att sjuksköterskan försöker underlätta de unga 
personernas möjlighet till ett vardagligt liv styrks också av Olsen och Harder (2011) 
som skriver att det är sjuksköterskans viktigaste stödjande roll. Utifrån detta antas att 
unga personer i högre grad uppskattar om sjuksköterskan inte bara behandlar dem som 
sjuka patienter utan även hjälper till att behålla fokus på det friska och personens 
vardag.  

De unga har ett specifikt behov av åldersanpassad vård (Cassano, et al., 2008; 
Hedström, et al., 2004; Hokkanen, et al., 2004; Kyngäs, et al., 2001; Morgan, et al., 
2010; Smith, et al., 2007; Wicks & Mitchell, 2010). Praktiskt stöd hos cancerdrabbade 
definieras bland annat som att underlätta kontakten med vardagen (Reitan, 2003), vilket 
kan åstadkommas vid åldersanpassad vård (Corbeil, et al, 2009; Hedström, et al., 2004; 
Morgan, et al., 2010). På en anpassad avdelning får de unga en större möjlighet att 
fortsätta leva så normalt som möjligt trots sin sjukdom, vilket är en viktig faktor för att 
fylla de ungas behov (Corbeil, et al, 2009; Edwinson Månsson & Enskär, 2008; Enskär 
& Golsäter, 2009; Hedström, et al., 2004; Morgan, et al., 2010). De unga vill att 
avdelningen ska vara en trevlig och mysig plats att vistas på och att den ska efterlikna 
hemmamiljön så mycket som möjligt (Hedström, et al., 2004). De unga efterfrågar 
också underhållning såsom datorer, TV- spel och filmer (Hokkanen, et al., 2004; Smith, 
et al., 2007). På en ungdomsanpassad avdelning finns det också speciella lokaler med 
möjlighet till socialt umgänge (Morgan et al., 2010), vilket de unga anser är betydande 
(Cassano, et al., 2008; Smith, et al., 2007). Finfgeld- Connett (2005) har identifierat att 
ett viktigt emotionellt stöd är att flytta personens fokus från problemet vilket kan 
möjliggöras genom socialisering med vänner och nöjen. Detta stämmer bra överens med 
föreliggande litteraturstudie då det framkommer att de unga värderar kontakten med sitt 
vardagliga liv högt. På en vuxenavdelning försvinner ofta den gynnsamma miljön, 
däribland den åldersanpassade underhållningen och lokaler för umgänge, vilket gör att 
det sociala nätverket får svårare att närvara och stödja de unga (Morgan, et al., 2010). 
Unga som inte vårdas på en åldersanpassad avdelning upplever att de känner sig 
isolerade från sitt vardagliga liv (Hokkanen, et al., 2004; Wilkinson, 2003). En strategi 
som är effektiv för att stödja de unga personerna är att hjälpa till att länka ihop deras 
tidigare sociala kontakter och vänner i samband med de svårigheter som sjukdomen kan 
innebära (Olsen & Harder, 2011). Detta kan, i enighet med resultatet från 
litteraturstudien, vara lättare att uppnå på en anpassad avdelning där möjlighet till 
aktiviteter som liknar deras vardagliga vardag underlättas. Det kan också antas att de 
ungas vänner i större utsträckning besöker den unga om lokalen är anpassad för dem. 

De unga uppger att de har ett behov av åldersanpassad information (Hedström, et al., 
2004; Hokkanen, et al., 2004; Smith, et al., 2007). Information fungerar stödjande för 
patienter och deras närstående (Carlsson, 2007a; Carlsson, 2007b; Wettergren, 2007). 
Behovet av informativt stöd hos den unga kan vara svårt att tillfredsställa på en vanlig 
onkologiavdelning eftersom sjuksköterskorna inte har den erfarenhet som krävs för vård 
av denna åldersgrupp (Morgan, et al., 2010). Många unga upplever att den information 
de får ofta är alldeles för svår för dem att förstå (Hokkanen, et al., 2004). De upplever 
även att informationen de får är bristfällig och oanpassad (Smith, et al., 2007). Det är 
betydelsefullt att den unga får adekvat och åldersanpassad information för att de ska 
kunna delta i sin behandling. I sjuksköterskans profession ingår att ge den sjuka 
personen den information som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut (Svensk 
sjuksköterskeförening [SFF], 2009). 
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Konklusion 

Familjen kan fungera stödjande genom att de unga är medvetna om att de finns där vid 
behov och att de hjälper dem att fortsätta leva som innan de drabbades av cancer.  De 
unga tycker ibland att familjen tar för stor plats och att vetskapen om deras stöd oftast är 
tillräckligt. Även vänner upplevs vara ett gott stöd för de unga, då de hjälper dem att 
bearbeta cancerupplevelsen genom att behandla dem som personen de var innan de 
drabbades av cancer. Vilka vänner som utgör ett gott stöd är upp till de unga att avgöra. 
De unga upplever också att de får stöd av att prata med andra unga som även de 
genomgår behandling för cancer. En fördel med gruppstöd är enligt de unga att de inte 
behöver förklara medicinska termer och att de kan dela sina upplevelser och kunskaper 
om sjukdomen med andra. Enligt de unga kan dock gruppstödet ibland ha en negativ 
inverkan eftersom de kan bli påminda om hur allvarlig deras sjukdom är samt att det 
ibland händer att någon i gruppen avlider. De unga uppskattar stödet de får från 
vårdpersonal, framförallt från sjuksköterskan. De värderar när sjuksköterskan behandlar 
dem som enskilda individer, skapar en avslappnad miljö och hjälper till att underlätta 
kontakten med deras vardagliga liv. Anpassad vård i form av anpassad avdelning och 
anpassad information, har god stödjande effekt för de unga personerna. De vill att 
avdelningen ska vara trygg och så lite influerad av sjukdomen som möjligt. De 
uppskattar också att det finns åldersanpassad underhållning, så att de kan sysselsätta sig 
då de vistas på avdelningen. De unga vill ha information om biverkningar, 
känslomässiga reaktioner, långtidsbiverkningar, risk för återfall samt risken att bli 
infertil. Informationen ska enligt de unga vara lättförståelig och anpassad för deras 
åldersgrupp. 

Implikation 

I denna litteraturstudie framkommer att ungdomar och unga vuxna uppskattar 
sjuksköterskans stödjande roll. De ungas särskilda behov av stöd bör synliggöras mer i 
sjuksköterskeutbildningen eftersom sjuksköterskan träffar dessa unga nästan dagligen. I 
utbildningen bör det belysas att ungdomar och unga vuxna är en åldersgrupp där stora 
omställningar i livet sker vilket medför ett ökat behov av stöd från sjuksköterskan. 
Familj och vänners stödjande roll identifieras också som betydelsefullt för de unga. Det 
är därför av största vikt att hälso- och sjukvården underlättar umgänget mellan dem, 
genom exempelvis anpassning av avdelningar. Det är av stor betydelse att vidare 
forskning inom området bedrivs för att ytterligare belysa detta område. Det bör göras 
fler studier som belyser de ungas erfarenheter av stöd i vården, inte bara inom 
onkologin utan även andra områden. 
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Ungdomar får bra stöd genom att dela 
med sig av sina erfarenheter med andra 
som varit i liknande situationer och 
därmed förstår dem. Att sammanföra 
ungdomar som genomlidit cancer är 
viktigt då stödet de erhåller genom 
gruppstöd är viktigt. 

Grad 1 

2009 
Kanada 
Cinahl 

Corbeil, A., 
Laizner, A.M., 
Hunter, P., & 
Hutchison, N. 

The experience of 
uncertainty in young 
adults with cancer 

Att beskriva unga 
vuxnas erfarenheter av 
osäkerhet under deras 
cancerupplevelse samt 
vad som kan påverka 
detta. 

En kvalitativt beskrivande studie 
gjordes genom att 6 unga vuxna 
med cancer intervjuades två 
gånger. Intervjuerna var 
semistrukturerade och spelades in. 
När intervjuerna granskades 
letades gemensamma fraser, 
meningar och ord upp som hörde 
samman med osäkerhet. Utifrån 
detta bildades tre huvudteman av 
osäkerhet. Deltagarna i studien 
skulle vara mellan 19-30 år gamla 
och genomgå kemoterapi på en 
utvald onkologiklinik vid 
cancerinsjuknandet. De som hade 
återfall exkluderades liksom de 
som hade haft en tidigare allvarlig 
medicinsk eller psykisk sjukdom. 
Deltagarna var tvungna att kunna 
kommunicera på engelska eller 
franska.  Tre unga kvinnor och tre 
unga män deltog i studien. 

Osäkerhet är vanligt förekommande 
hos unga vuxna som drabbats av 
cancer. 3 huvudteman av osäkerhet 
framställdes: "types of uncertainty", 
"certainties: helpful or not?" och 
"dealing with uncertainty". I det sista 
temat beskrivs flera olika strategier 
som unga använder sig av för att 
hantera osäkerheten.  

Grad 1 



 
 

Tabell 2.  Artikelöversikt/ forskning med kvalitati v metod                  Bilaga B2 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  
 

Syfte 
 

Metod 
Urval  
Bortfall  

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

2004 
Sverige 
Cinahl 

Hedström, M., 
Skolin, I., & Von 
Essen, L. 

Distressing and 
positive experiences 
and important 
aspects of care for 
adolescents treated 
for cancer. 
Adolescent and nurse 
perceptions. 

Syftet var att beskriva 
negativa och positiva 
erfarenheter hos 
ungdomar i samband 
med att få en 
cancerdiagnos, få 
kemoterapi och bli 
inlagd på en avdelning. 
Både ungdomarnas och 
sjuksköterskornas 
upplevelser 
undersöktes.  
 

Beskrivande tvärsnittsstudie med 
kvalitativ ansats. 
Inklusionskriterier var att 
deltagarna skulle prata svenska 
och vara diagnostiserade med 
cancer och i åldern 13-19 år. En 
sjuksköterska blev intervjuad 
angående varje deltagare innan 
deltagaren blev inkluderad i 
studien. Intervjuerna var 
semistrukturerade med öppna slut, 
en intervjumall användes. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Innehållet 
analyserades  och delades in i 
olika kategorier. Det var 23 
ungdomar med cancer som 
medverkade i studien efter att åtta 
tackat nej, av dessa var 15 unga 
män och åtta unga kvinnor. 19 
sjuksköterskor deltog i studien, 
varav en var man respektive 18 
var kvinnor. 

Att få cancer under ungdomsåren 
medför en del negativa upplevelser, 
bland annat utanförskap och förändrat 
utseende. Studien visar att det i vård av 
ungdomar är viktigt med trevlig, 
kompetent och stöttande vårdpersonal. 
Det är även viktigt med åldersanpassad 
information främst för att ungdomarna 
ska känna sig delaktiga och ha 
möjlighet att själva vara delaktiga i 
beslut kring deras vård. 

Grad 2 

 

  



 
 

Tabell 2.  Artikelöversikt/ forskning med kvalitati v metod                  Bilaga B3 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  
 

Syfte 
 

Metod 
Urval  
Bortfall  

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

2004 
Finland 
Cinahl 

Hokkanen, H., 
Eriksson, E., 
Ahonen, O., & 
Salantera, S. 

Adolescents with 
cancer - 
Experience of life 
and how it could be 
made easier. 

Syftet var att beskriva 
vad ungdomar med 
cancer tycker om deras 
livssituation, stödet de 
får och vilken 
information de får om 
sjukdomen. 

En kvalitativ deskriptiv studie. De 
hade tre fokusgrupper med totalt 
20 deltagare. Deltagarna var i en 
ålder mellan 13 och 18 år och 
deltog vid tillfället på ett läger. 
Det var 13 unga kvinnor och 7 
unga män som deltog i studien. 1 
ung man tackade inför studien nej 
till att delta. Alla intervjuer 
utfördes av en och samma person. 
Allting spelades in och 
transkriberades sedan. De utförde 
en induktiv innehållsanalys av 
resultatet. Resultatet 
klassificerades och delades in i 
olika teman. 

Studien visade på att unga personer 
som får cancer upplever stora 
hälsorelaterade problem, såsom 
förändrat utseende, oro och 
underlägsenhet. De unga patienternas 
relationer förändrades under 
sjukdomstiden. Studien pekar även på 
att ungdomens omvärld är en del i 
stödet. Särskilt vännerna upplevdes 
som ett stöd. Både för- och nackdelar 
togs upp med relationen till vännerna. 
Den unga patienten kan bli stöttad av 
sina friska vänner. Även andra 
patienter var stödjande och de 
uppskattar att dela med sig av sina 
upplevelser och funderingar med andra 
i liknande situation. Information var 
viktigt. Tyvärr ansåg deltagarna att de 
var tvungna att fråga efter 
informationen. 

Grad 2 

 

  



 
 

 

Tabell 2.  Artikelöversikt/ forskning med kvalitati v metod                  Bilaga B4 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  
 

Syfte 
 

Metod 
Urval  
Bortfall  

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

2001 
Finland 
PsychINFO 
 

Kyngäs, H., 
Mikkonen, R.,  
Nousiainen, E., 
Rytilahti,M., 
Seppänen, P., 
Vaattovaara, R., 
& Jämsä, T. 

Coping with the onset 
of cancer: coping 
strategies and 
resources of young 
people with cancer 

Syftet var att ta reda på 
hur ungdomar med en 
cancerdiagnos klarar 
det vardagliga livet, 
vilka resurser och vilka 
copingstrategier de 
använder sig av.  

Intervjuer med ett speciellt 
schema. Intervjuerna spelades in. 
Urval var 14 deltagare i åldrarna 
16-22 år, åtta unga kvinnor och 
sex unga män. De skulle ha haft 
cancer i mer än 2 månader och 
kommit till universitetssjukhuset 
för behandling eller kontroll. Två 
deltagare tackade nej till intervjun 
då de inte hade kraft nog till att 
fullfölja relaterat till deras 
sjukdomstillstånd. 

Viktiga coping strategier är det sociala 
stödet, tron på att bli bättre och att 
återgå till det normala livet. 
Emotionellt stöd och information från 
vårdpersonal är också viktigt. Viljan att 
kämpa samt tron på gud är också 
vikigt. 

Grad 1 

2009 
Danmark 
Cinahl 

Olsen, P., & 
Harder, I. 

Keeping their world 
together –meanings 
and actions created 
through network-
focused nursing in 
teenager and young 
adult cancer care 

Syftet var att se vilka 
fördelar det finns med 
att behandla tonåringar 
och unga vuxna med 
cancer på en speciell 
ungdomsenhet som 
inriktar in sig på 
nätverksbaserad 
omvårdnad. Även de 
anhörigas upplevelser 
undersöktes. 

En kvalitativ studie där 12 unga 
vuxna med cancer och 19 
anhöriga deltog. De unga vuxna 
med cancer var alla killar mellan 
15-22 år och befann sig på samma 
ungdomsbaserade klinik. Sex av 
de anhöriga föll under studien 
bort. Intervjuer, observationer och 
konversationer stod för 
datainsamlingen. 

Sjuksköterskor befinner sig i en unik 
position när det gäller att stödja unga 
vuxna med cancer genom att 
delaktiggöra stora delar av deras 
sociala nätverk. Genom att involvera 
det sociala nätverket kan ett ökat 
socialt stöd erhållas. 

Grad 1 

 

  



 
 

Tabell 2.  Artikelöversikt/ forskning med kvalitati v metod                  Bilaga B5 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  
 

Syfte 
 

Metod 
Urval  
Bortfall  

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

2008 
USA 
Cinahl 

Ramini, SK., 
Brown, R., & 
Buckner, EB. 

Embracing changes: 
adaptation by 
adolescents with 
cancer. 

Syftet vara att använda 
Roy adaptation model 
för att ta fram 
ungdomars olika 
anpassningsstrategier 
vid cancersjukdom. 

Kvalitativs deskriptiv studie. De 
använde sig av RAM (Roy 
Adaptation Model). En 
intervjumall strukturerades utifrån 
fyra olika teman; Fysiologiska, 
självbilden, rollen och 
”ömsesidigt beroende”.  Frågorna 
som användes hade öppna slut. 
Intervjun blev inspelad. 
Deltagarna var fyra 
engelsktalande kvinnor och män i 
åldrarna 16-25 som hade haft 
cancer som tonåring eller ung 
vuxen. Av deltagarna var tre unga 
kvinnor och en ung man. Att de 
hade deltagit på sommarläger för 
barn med cancer och inte hade 
varit på sjukhuset de senaste 6 
månaderna. Deltagare som hade 
cancer som barn och inte som 
ungdom exkluderades.   

Flera olika anpassningsstrategier 
identifierades hos ungdomar som lider 
av cancer. Ökat självförtroende, ökad 
uppskattning av livet, accepterande av 
förändringar och tillit till anhörigas 
välvilja att hjälpa var några av 
strategierna som framkom. Även stöd 
från familjen och öppen 
kommunikation framkom som 
effektiva strategier för att förenkla 
situationen.  

Grad 1 

 

  



 
 

Tabell 2.  Artikelöversikt/ forskning med kvalitati v metod                  Bilaga B6 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  
 

Syfte 
 

Metod 
Urval  
Bortfall  

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

2010 
Nya 
Zeeland 
Cinahl 

Wicks, L., & 
Mitchell, A. 

The adolescent 
cancer experience: 
loss of control and 
benefit finding 

Syftet var att undersöka 
ungdomars upplevelser 
i samband med diagnos 
och behandlig av 
cancer. 

Djupgående intervjuer som 
spelades in för att sedan också 
transkriberas. De använde sig av 
en semistrukturerad intervjumall 
som utgångspunkt vid 
intervjuerna. Urval: Ungdomar 
14-19 år vid konstaterande av 
cancerdiagnos. Behandlade på 
barnavdelningar och 
vuxenavdelningar på Wellington 
Hospital i Nya Zeeland. 14 
deltagare var lämpliga, tre av 
dessa tackade nej och en av dem 
var under sträng behandling och 
kunde inte medverka. Tio deltog i 
studien, varav sex var unga män 
och fyra unga kvinnor. 

Deltagarna kände alla att de inte hade 
kontroll, varken vid diagnos eller under 
behandlingen. De kände att de hade för 
lite information och kunskap och blev 
därför frustrerade. Att inte kunna leva 
sitt normala liv ledde till att deltagarna 
ville vara med och bestämma så 
mycket som möjligt i behandlingen., 
vilket ibland ledde till att medicinering 
uteblev. De flesta deltagarna tyckte att 
cancerbehandlingen gav dem något 
positivt, mer fokus och motivation i 
livet, även ett förbättrat självförtroende 
och en högre mognadsgrad upplevdes. 
Behandlingen upplevdes också föra 
familj och vänner närmare patienten. 
Resultatet pekar mot ett behov av 
effektiv kommunikation, bra 
psykologiskt stöd och flexibel vård när 
det handlar om ungdomar med cancer. 

Grad 1 

 

 



 
 

Tabell 2.  Artikelöversikt/ forskning med kvalitati v metod                  Bilaga B7 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  
 

Syfte 
 

Metod 
Urval  
Bortfall  

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

2003 
England 
Cinahl 

Wilkinson, J. Young people with 
cancer – how should 
their care 
be organized? 

Syftet var att utvärdera 
hur unga patienter ser 
på behandlingen av 
deras cancer när den 
utförs på ett särskild 
cancercenter  samt att 
bedöma hur deras 
föräldrar, deras friska 
vänner och andra 
involverade i deras 
vård ser på detta. 

Metoden utgjordes av två faser. 
Den första fasen bestod av fyra 
fokusgrupper där syftet var att 
identifiera problem bland 
patienter, unga människor och 
vårdpersonal. Två fokusgrupper 
var på en pediatrisk 
onkologienhet, en var på en 
grundskola för att en frisk grupp 
att jämföra med och en på ett litet 
sjukhus utan pediatrisk 
onkologiverksamhet. Den andra 
fasen bestod av grundliga 
intervjuer med patienterna och 
deras föräldrar för att försöka 
rangordna de variabler som 
framkommit som viktiga under 
den första fasen. Urvalet av 
deltagare till intervjuerna mixades 
så att så många som möjligt skulle 
bli representerade. Några avstod 
dock från att delta på grund av sin 
sjukdom. Tio unga män och fyra 
unga kvinnor mellan 13-20 år 
deltog i studien. 

Resultatet visar ingen nackdel med att 
vården skedde på ett särskilt 
cancercenter. Den största fördelen 
ansågs vara personalens professionella 
kunnande. Det finns belägg för att 
centralisera och specialisera vården för 
unga patienter med cancer. 

Grad 1 

  



 
 

Tabell 2.  Artikelöversikt/ forskning med kvalitati v metod                  Bilaga B8 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel  
 

Syfte 
 

Metod 
Urval  
Bortfall  

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

2006 
Kanada 
PsycINFO 

Woodgate, L.R. The importance of 
being there: 
perspectives of social 
support by 
adolescents with 
cancer 

Identifiera vad 
tonåringar med cancer 
ansåg vara det 
viktigaste sociala 
stödet under 
sjukdomstiden. 

Kvalitativ studie med individuella 
intervjuer, fokusgruppintervjuer 
och observation av deltagarna. 
Undersökningen genomfördes 
mellan juli 1998 och december 
2000 på en barncancerenhet i 
västra Canada. Familjer med barn 
mellan 4-18 år som hade cancer 
bjöds in till att delta i studien. 39 
familjer anmälde sitt intresse och 
av dessa hade 15 familjer en 
ungdom mellan 12-18 år. Åtta 
unga män och sju unga kvinnor 
deltog och samtliga behandlades 
med kemoterapi. 

De tre huvudkällorna som ungdomarna 
i studien ansåg sig få socialt stöd ifrån 
var familjen, nära vänner och 
vårdlaget. Termen "being there" 
identifierades som det viktigaste för en 
effektivt stödjande relation.  

Grad 1 

 

  



 
 

Tabell 2.  Artikelöversikt/forskning med kvantitati v metod                  Bilaga C 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare  
 

Titel  
 

Syfte 
 

Metod 
Urval  
Bortfall  

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

2007 
England 
Cinahl 

Smith, S., Davies, 
S., Wright, D., 
Chapman, C., & 
Whiteson, M. 

The experiences of 
teenagers and young 
adults with cancer—
Results of 2004 
conference survey. 

Syftet var att ta reda på 
vilka erfarenheter 
tonåringar och unga 
vuxna med cancer har 
kring den vård de fått 
och vilka aspekter 
kring detta de vill 
förändra. 

Vid en konferens anordnad av 
”Teenage Cancer trust 
multidisciplinary form” frågade 
de deltagarna frågor med hjälp av 
ett elektroniskt röstningssystem. 
De hade med 49 frågor. Urvalet 
var 271 patienter som hade fått 
cancerbehandling och var 
deltagare på konferensen. 
Åldrarna var mellan 14 och 24 år. 
133 av deltagarna var unga män 
och 138  unga kvinnor. 

Tonåringar och unga vuxna med cancer 
behöver vård som är anpassad till deras 
behov. De behöver anpassade 
vårdlokaler. De behöver även 
vårdpersonal som är kunnig inom deras 
område. 

Grad 2 

 

 

 


