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Sammanfattning  Barn som insjuknar i en onkologisk sjukdom och som genomgår 

en medicinsk och kirurgisk behandling vistas oftast flera månader 

och år på sjukhus. När behandlingen är avslutad fortsätter 

sjukvårdens uppföljning under flera års tid för att utvärdera 

biverkningar, seneffekter samt för att kontrollera barnets fortsatta 

utveckling och tillväxt. Under denna tid är barnet oftast tillbaka i 

skolan och försöker leva ett så normalt liv som möjligt. Syftet med 

denna studie var att undersöka unga vuxnas, som överlevt akut 

lymfatisk leukemi (ALL), upplevelser av stöd under och efter sin 

sjukdomstid av hälso-och sjukvården. Data insamlades från en 

rikstäckande kohort av patienter som behandlats för ALL i Sverige 

mellan 1985–1997 (n=416). Besvarade (n=213) enkäter 

analyserades med deskriptiv statistik och kvalitativ analys. 

Resultatet i studien visar att unga vuxna som överlever ALL och 

dess behandling saknar kunskaper om sin sjukdom och dess 

fysiska och psykosociala konsekvenser. Studien visar också ett 

upplevt bristande stöd från hälso-och sjukvården efter sjukdomen 

och behandlingstiden hos unga vuxna som överlever ALL och dess 

behandling. Ytterligare forskning behövs kring hur samarbetet 

mellan skolsköterska och barnonkologisjuksköterska kan främja 

barnens återgång till vardagen och skolan ur ett fysisk och 

psykosocialt perspektiv.  
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Abstract:  Children who become ill in an oncological disease and undergo 

medical and surgical treatment often stay for months and years in 

hospital. When treatment is finished, health care continues to 

follow up the patient during several years in order to evaluate late 

effects of the treatment and to follow the child’s development and 

growth. During this time the child is usually back in school trying 

to live a life as normal as possible. The purpose of this study was 

to examine young adults, who survived acute lymphoblastic 

leukemia (ALL), experiences of support during and after their 

disease. Data was collected from a nationwide cohort of patients 

who have been treated for ALL in Sweden between 1985 and 1997 

(n=416). Data were analyzed by descriptive statistics and 

qualitative analysis. The result of the study shows that young 

adults who survive ALL and its treatment has no knowledge about 

their disease and its physical and psychosocial consequences. The 

study also shows a perceived lack of support from health care for 

the disease and the treatment of young adults who survive ALL 

and its treatment. Further research is needed on how the 

collaboration between school nurses and pediatric oncology nurse 

can foster the children return to school and everyday life from a 

physical and psychosocial perspective. 
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Inledning 

Barn som insjuknar i cancer och som genomgår en medicinsk och kirurgisk behandling vistas 

ofta flera månader och år på sjukhus (Sandeberg, Johansson, Björk & Wettergren, 2008). När 

behandlingen är avslutad fortsätter sjukvårdens uppföljning under flera års tid för att 

utvärdera biverkningar, negativa konsekvenser samt kontrollera barnets fortsatta utveckling 

och tillväxt. Under denna tid är barnet ofta tillbaka i skolan och försöker leva ett så normalt 

liv som möjligt (Sandeberg et al. 2008). Utvecklingen av framgångsrikare behandling med 

cytostatika innebär att fler barn som drabbas av cancer återgår till en normal uppväxt 

(Gustafsson et al. 2007). Överlevnaden idag efter 5 år för barn som drabbas av cancer är 79 % 

(Gustafsson, Heyman & Vernby, 2007). Då fler barn överlever sin cancer och kommer 

tillbaka till vardagen och skolan (Sandeberg, 2008) berör det inte bara föräldrar och syskon 

utan även andra personer i barnets omgivning såsom lärare i skolan, kompisar och personer i 

föreningsaktiviteter. För barnet kan det bli problem i möten med kompisar och andra personer 

då längtan efter att få leva ett normalt liv igen krockar med upplevelserna av att ha varit sjuk i 

cancer (Björk, 2008). Att erbjuda barnet och familjen en strukturerad uppföljning från hälso- 

och sjukvården har betydelse för hur återanpassningen till vardagen, aktiviteter och skola blir 

(a.a).  

 

Enligt skollagen i Sverige och enligt Socialstyrelsens riktlinjer (SFS2010:800, SOSFS 2004-

130- 2) är det Elevhälsans ansvar att organisera samt erbjuda hälsovård till skolbarn och 

huvudansvaret för omvårdnaden har skolsköterskan. Det finns mycket forskat om 

skolsköterskans arbetsmiljö, arbetsuppgifter (Clausson & Moberg, 2012) dock är 

omvårdnadsforskning som fokuserar på det individuella barnet med cancer och konsekvenser 

i skolmiljö ett begränsat område. I en svensk studie, där barn som behandlats för cancer 

följdes upp 5 år efter diagnos, framkom det att det inte var någon skillnad i skolsituationen 

jämfört med friska barn (Sandeberg, 2011). Dock hade en del av barnen fysiska och kognitiva 

begränsningar (a.a.). Skolnärvaron hade stor betydelse för den psykosociala hälsan och 

självständighet skattades mycket högre av barnen som behandlats för cancer jämfört med 

kontrollgruppen i studien. Uppföljningstiden ansågs dock vara för kort för att dra några 

slutsatser om hur skolsituationen skulle se ut framåt i tiden för barn som deltog i studien såg 

(Sandeberg, 2011). 

 

Skolsköterskans kunskapsbas är bred och innefattar många olika kunskapsområden vilka 

förändras i takt med att samhället förändras (Clausson & Moberg, 2012). Detta gör att 

skolsköterskan behöver ha fördjupade kunskaper i specifika områden(a.a.) som exempelvis 

barn med cancer. Forskning relaterat till skolsköterskans omvårdnadsarbete ger 

skolsköterskan värdefulla verktyg till att uppgradera sina kunskaper och få möjligheter att 

utveckla sitt arbete med barn som varit sjuka i cancer och ge dem det stöd de behöver.  

 

Bakgrund  

Utveckling av medicinsk behandling vid barncancer  

I Sverige insjuknar varje år ca 300 barn i åldrarna 0–18 år i cancer (Gustafsson et al. 2007). 

Majoriteten av dessa barn är mellan 0–6 år vid insjuknandet och skolbarnen (5–18 år) utgör ca 

20 % av det totala antalet (Sandeberg et al. 2008). Den vanligaste cancerformen hos barn är 

akut lymfatisk leukemi (ALL) och drabbar främst barn i skolåldern. Även diagnoser som 
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osteosarkom, akut myeloisk leukemi (AML) och Hodgkins lymfom är vanliga i denna 

åldersgrupp medan tumörsjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) drabbar barn i alla åldrar 

(Gustafsson et al. 2007). På 1970-talet debatterades det mycket kring begreppet ”5 års 

överlevnad” och vad det stod för. Återfall i sjukdomen var mycket vanligt och kunde komma 

flera år efter avslutad behandling och prognosen för överlevnad var betydligt sämre än vad 

den är idag. Även om barnens sjukdom var under kontroll så avled barnen ofta i någon 

följdsjukdom eller av biverkningar från de mediciner som använts i behandlingen. Det fanns 

aldrig någon garanti för bot och överlevnad vilket påverkade föräldrar och barn under hela 

barnets uppväxt med rädsla, oro och ovisshet för om sjukdomen skulle komma tillbaka 

(Barnes, 2005). Idag ser det annorlunda ut då många fler barn överlever sin cancersjukdom. 

Prognosen för att överleva en onkologisk sjukdom varierar bland de olika diagnoserna och för 

ALL är prognosen 84 %. Den positiva utvecklingen i överlevnad är kopplad till förbättrad 

diagnostik och medicinsk behandling och till ökade kunskaper om kort- och långsiktiga 

negativa effekter, så kallade seneffekter, av de traditionella behandlingsmetoderna 

(Gustafsson et al. 2007). Även modern och digital datahantering med databaser/register har 

bidragit till den positiva utvecklingen av behandlingen. Det svenska nationella Cancerregistret 

har sen starten 1958 samlat in data som har bidragit till att man kunnat utvärdera och 

identifiera omedelbara effekter och långtidseffekter av behandling av barncancer. 

Forskningen kring uppföljning av behandlingen har blivit viktig i och med den ökade 

överlevnaden och för detta spelar sjukdomsregistren en viktig roll för att kunna följa barnens 

fysiska, psykiska och sociala utveckling senare i livet (Socialstyrelsen, 2008).  

I Norden är Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology (NOPHO) ett nätverk för 

barncancerläkare och forskare som arbetar efter specifikt framtagna protokoll för barncancer. 

Inom Norden, Europa och övriga världen har man sedan början på 1980-talet haft ett utbrett 

samarbete inom barncancerområdet och alla barn som insjuknar i exempelvis ALL får, oavsett 

var barnet bor inom Norden, lika behandling (Barncancerfonden, 2012a) med cytostatika 

under 2–2,5 år enligt ett standardiserat behandlingsprotokoll som utvecklades 2008 

(Barncancerfonden, 2012b). 

 

Fysiska och psykosociala konsekvenser av sjukdom och behandling 

Relationen till hälso- och sjukvården och positivt bemötande från sjukvårdspersonalen under 

diagnostillfället och behandlingen har stor betydelse för barnets upplevelser under 

sjukdomstiden (Hedström, Skolin & Von Essen, 2003). Psykosocialt stöd från vänner och 

familj är av betydelse då barnen upplever psykologiska symtom såsom rädsla för döden, oro, 

humörsvängningar, förlust av självförtroende och fysiska symptom med förändrat utseende, 

hårförlust, svullnad i ansikte och kropp på grund av biverkningar från den medicinska 

behandlingen (Hedström et al, 2003; Stegenga & Ward-Smith, 2009). Flera år efter avslutad 

behandling kan barn som överlevt cancer drabbas av långvariga, ibland kroniska, fysiska och 

psykiska seneffekter relaterade till cancerbehandlingen såsom hörselskador, allvarliga 

hjärtsjukdomar, tillväxtsrubbningar, pubertet- och fertilitetsproblem, påverkad mental 

kapacitet och inlärningssvårigheter (Freyer, 2009). En svensk studie visar även på långsiktiga 

socioekonomiska konsekvenser för barn som överlever cancer, främst de som drabbas av 

hjärntumörer (Boman, Lindblad, Hjern, 2010). De som överlevt cancer hade sämre 

psykosociala förutsättningar med lägre utbildningsnivå, lägre inkomst och högre arbetslöshet 

än befolkningen i allmänhet även efter det att deltagare med ekonomisk invaliditetsersättning 

exkluderats, medan resultaten för överlevande från andra barncancerdiagnoser liknade den 

allmänna befolkningens (a.a.). Studien betonar vikten av bättre, säkrare behandlingsprotokoll, 



 
 

8 

uppföljning och rehabilitering för att identifiera behov och ta fram förebyggande stödjande 

åtgärder och resurser (a.a.). 

 

Rehabilitering och övergång till skolan  

Under tiden som barnen är sjuka och genomgår behandling är det konsultsjuksköterskorna 

tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska från vårdavdelningen som förmedlar 

kontakten mellan barn, familj och skola. Konsultsjuksköterskorna utgår från något av de sex 

barnonkologiska centra i landet: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund 

och deras roll är att vara barnets och familjens kontaktperson med hälso- och sjukvården när 

de befinner sig utanför sjukhuset under och mellan behandlingarna. De förmedlar också 

kunskap om barnets diagnos till barnets förskola eller skola. I skolan görs arbetet i samråd 

med skolsköterskan för att underlätta skolnärvaron och kontakten med skolan för det sjuka 

barnet (Barncancerfonden, 2012c). När barnet är friskt försvinner den funktionen och barnen 

förväntas mer eller mindre på egen hand återgå till skolan under ansvar av skolhälsovården 

som övertar omvårdnadsansvaret.  

Nordisk Cancer Union, som är en sammanslutning av de Nordiska Cancerfonderna, har 

definierat innebörden av cancerrehabilitering (NCU, 2004). 

”Cancerrehabilitering är en tidsbegränsad process med syfte att förebygga och reducera de 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdomen och dess 

behandling. Rehabiliteringsåtgärderna ska ha tydliga mål och utfall, samt ge den enskilde 

patienten stöd och inspiration att ha ett så bra liv som möjligt. Den individuella 

behandlingsplanen skall upprättas i nära dialog mellan patient och behandlare." 

Idag i Sverige kallas alla personer som insjuknat i cancer till någon av de 

seneffektsmottagningar som finns. På dessa mottagningar får barn som överlevt cancer hjälp 

med att komma i kontakt med rätt personer för individuell rehabilitering av eventuella 

effekter som kan förekomma senare i livet (Barncancerfonden, 2012d). Under rehabiliteringen 

möter barnen många olika yrkeskategorier; läkare, sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster, 

dietister, kuratorer, skolledare och pedagoger från vilka de erhåller olika former av 

omvårdnad och stöd. Kommunikationen mellan dessa funktioner inom hälso- och sjukvården 

och vardagen efter sjukdomen har betydelse för den psykosociala hälsan hos det friska barnet 

(Mäenpää & Åstedt- Kurki, 2008). Vid övergången från hälso- och sjukvården till skolan 

befinner sig barnet mellan två organisationer med två olika perspektiv och förhållningssätt till 

det hälsofrämjande arbetet riktat mot barnet. Hälso-och sjukvården behandlar sjukdomen med 

läkemedel och med andra medicinska åtgärder medan skolan arbetar förebyggande för att 

främja hälsa. Detta kan bidra till brister i kommunikationen mellan de individer som 

representerar de berörda professionerna. I en studie av Mäenpää och Åstedt- Kurki (2008) 

framkom att föräldrar till friska barn önskade att bli mer involverade i skolhälsovården kring 

deras barn då de ansåg att föräldraskapet i sig ger en expertis om det egna barnets 

hälsotillstånd. Ofta var föräldrarna initiativtagarna till samarbetet med skolhälsovården, för att 

stödja barnets välbefinnande, och beskrev samarbetet som en ”envägskommunikation”. 

Samtidigt upplevde föräldrarna att om det fanns risker för barnets hälsotillstånd tog 

skolsköterskan barnens och/eller föräldrarna oro på allvar (a.a.). Även More, Kaffenberg, 

Goldberg et al. (2009) som undersökt övergången från hälso- och sjukvården till skolan för 

barn som behandlats för en cancersjukdom, visar att det behövs någon form av samordning 

för övergången mellan hälso- och sjukvården och skolan. En implikation som lyfts är att 

omvårdnadsplanen från slutenvården borde innehålla en mer detaljerad planering för 
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återgången till skola där föräldrar bör uppmuntras att kontakta skolan i god tid och boka in 

samtal med berörd personal i skolan för att diskutera barnets situation, välbefinnande och 

behov. Skolans erfarenheter och kunskaper inom området skall kunna redovisas, en 

individuell tidsplan skall tas fram för barnets hemundervisning och psykosocialt stöd till 

barnet.  

 

Skolsköterskans stöd ur ett samhälls- och omvårdnadsperspektiv 

Enligt skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer (SFS2010:800, SOSFS 2004-130- 2) är det 

Elevhälsans ansvar att organisera och erbjuda hälsovård till eleverna i skolan. Skolsköterskan 

har huvudansvaret för omvårdnaden och skall med sin närhet till eleverna bedriva en 

hälsofrämjande och preventiv verksamhet för samtliga elever på både grupp- och individnivå. 

Historiskt sett har omvårdnadsarbetet för skolsköterskor under 2000-talet förändrats från att 

upptäcka fysiska sjukdomar till att arbeta mer preventivt och hälsofrämjande (Clausson & 

Moberg, 2012). Utöver det sedvanliga förebyggande hälsoarbetet i form av regelbundna 

fysiska kontroller och vaccinationer ingår regelbundna hälsosamtal med fokus på elevens 

psykosociala och existentiella situation samt att skapa en god relation till eleven med familj 

och berörd personal på skolan(a.a.). Idag arbetar skolsköterskorna utifrån ett salutogent 

perspektiv (Hillman, 2010; Aaron Antonovsky, 2005) genom att utgå från det friska och 

förstärka och uppmuntra det som barnet kan samt genom att inte sätta för höga mål när barnet 

ska börja skolan igen efter en längre frånvaro (Hillman, 2010). Aaron Antonovsky (2005) 

skapade utifrån det salutogena perspektivet begreppet KASAM som betyder en ”känsla av 

sammanhang”. Varje människa kan med hjälp av sin livshållning, en grundläggande tillit som 

byggs upp under barndomen, förstå och hantera olika situationer som uppstår i livet och ge en 

känsla av sammanhang. KASAM uppnås när det finns en grundläggande tillit som hjälper till 

att göra en händelse, exempelvis att ha varit sjuk i cancer och återvända till skolan, hanterbar 

och inte omöjlig och svår. Eftersom många fler barn överlever cancer idag och återgår till den 

normala vardagen (Gustafsson et al.2007), är övergången till normal skolgång och hantering 

av seneffekter för dessa barn en ny utmaning för skolsköterskor att arbeta med (Sandeberg 

2011). En stor del, 75 %, av skolsköterskornas arbetstid går åt till att stödja barn och 

ungdomar med psykosomatiska problem med både planerade och oplanerade elevsamtal, 

telefonsamtal och möten där förtroende, tillit och tillgänglighet är av stor betydelse för 

eleverna (Clausson et al., 2003). Det finns ingen fastställd gräns för hur många elever en 

skolsköterska maximalt får ansvara för, men ett riktvärde är 400–500 elever per 

heltidsarbetande skolsköterska. Därför varierar också tillgängligheten till skolsköterskor i 

olika kommuner beroende på hur Elevhälsan är upplagd (Socialstyrelsen, 2009). I sådant 

utvecklingsarbete kan lärdomar tas från Elevhälsans erfarenheter om behov hos barn med 

diabetes, epilepsi, allergier, astma och neuropsykiatriska diagnoser och hur 

specialistsjukvården och barnhabiliteringens kompetens utnyttjas i andra fall av mindre 

vanliga sjukdomar då barn med särskilda behov får stöd för en anpassad skolsituation 

(Hillman, 2010). Skolsköterskan kan ur ett preventivt perspektiv kompensera funktionshindret 

och på olika sätt anpassa och underlätta skolgången för dessa barn och ungdomar med 

bestående eller långvariga funktionshinder (a.a.). Målet är i dessa fall att minska 

konsekvenserna av skada eller sjukdom och att anpassa barnens arbetsmiljö och undervisning.  

Aktuell forskning om barn som överlever cancer och hur deras erfarenheter från skoltiden har 

påverkat deras vuxna liv är begränsad. Dock finns det några få studier där vuxna som överlevt 

barncancer beskriver upplevelsen av att vara annorlunda (Prouty, Ward-Smith & Hutto, 2006; 

Enskär och Berterö 2010) och vikten av stöd från andra för att kunna närvara i skolan, återgå 
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till att leva ett normalt liv och känna sig frisk efter en cancersjukdom (Prouty et al. 2006). Det 

behövs mer kunskap om hur unga vuxna, som överlevt ALL som barn, kan stödjas under och 

efter sin sjukdomstid.  Detta för att skolsköterskan ska kunna möta dessa behov och främja 

återgång till skolan och stärka barnens livskvalitet.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka unga vuxnas, som överlevt ALL som barn, 

upplevelser av stöd under och efter sin sjukdomstid.   

 

Metod 

Studien utformades som en rikstäckande kohortstudie av patienter som behandlats mot ALL 

som barn i Sverige. Data insamlades genom utskickade enkäter och analyserades med både 

deskriptiv statistik och kvalitativ metod inspirerad av kvalitativ innehållsanalys.  

Urval 
 

Inklusionskriterierna var barn med ALL. Informanter till kohorten hämtades ur det Svenska 

Barncancerregistret och omfattade samtliga personer som under 1985–1997 diagnostiserades 

och behandlades mot ALL när de var mellan 0–15 år och som vid tidpunkten för 

undersökningen var mellan 23–45 år gamla. Totalt 416 personer återfanns i registret med 

dessa urvalskriterier. Den näst vanligaste cancerformen, hjärncancer, exkluderades eftersom 

denna cancerform har en mycket mer komplex problembild efter behandling och vid 

överlevnad. Övriga cancerdiagnoser exkluderades då grupperna var för små.  

Upplysningar från informant eller ombud som berörde psykisk sjukdom, Downs syndrom, 

emigration eller utlandsvistelse samt okänd adress under datainsamlingen exkluderades och 

gav ett bortfall på 42 personer. Totalt 374 personer återstod att tillfråga om deltagande i 

studien och sammanlagt 216 (57,8 %) enkäter besvarades. 

 

Datainsamling 
 

Informanternas adressuppgifter hämtades ur befolkningsregistret SPAR (SCB). Ett brev 

skickades ut till informanterna innehållande informationen om förfrågan om deltagande samt 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt, en enkät, en samtyckesblankett och ett 

svarskuvert förberett med svarsadress och porto. En webbsida som administrerades av annan 

forskare till studien fanns att tillgå där deltagarna anonymt och snabbt kunde få svar på frågor 

angående studien och enkäten. Under hela undersökningsperioden kom inga frågor eller 

funderingar kring enkäten in till webbsidan. När tre veckor gått skickades en påminnelse ut 

via brev till de som inte skickat in svarsenkäten. Detta upprepades ytterligare en gång. Ålder, 

kön, geografisk spridning samt diagnosålder fördelade sig jämt i urvalet och bland de 

inkomna svaren (Tabell 1, 2 och 3).  
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Forskningsledaren konstruerade enkäten utifrån The Nordic Cancer Union (NCU 2004, s5) 

definiton av cancerrehabilitering. Enkäten innehöll i sin helhet 71 strukturerade frågor varav 6 

strukturerade frågor  och en öppen fråga utgjorde underlag för denna studie. (Tabell 4). 

Deltagarna tillfrågades om upplevelser av utbytet med hälso- och sjukvården för att på bästa 

sätt fortsätta livet efter sjukdomen. Frågorna berör erfarenheter av utbyte kring 

behandlingsstrategier, kunskap och stöd med sjukvården kopplat till deras fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande Enkäten testades inte på någon mindre grupp eller testperson före 

den skickades ut till deltagarna i studien. Totalt kom 216 enkäter tillbaka varav 3 st. var 

blanka på just dessa frågor. I den öppna frågan beskrev 120 st. (56 %) av deltagarna med egna 

ord sina upplevelser av kontakten med hälso- och sjukvården.  
 

Tabell 1. Ålderfördelning i urval (n=374) och inkomna svar (n=216) 

 Ålder Diagnosålder 

 Urval Inkomna svar Urval Inkomna svar 

Medel (range) 28,5 år (23–41) 28,5 år (23–41) 7,1 år (0–16) 7,2 år (0–16) 

Median (range) 28 år (23–41) 28 år (23–41) 6 år (0–16) 6 år (0–16) 

Minimum (range) 23 år (23–41) 23 år (23–41) 0 år (0–16) 0 år (0–16) 

Max (range) 41 år (23–41)  41 år (23–41) 16 år (0–16) 16 (0–16) år 

 

Tabell 2. Könsfördelning i urval (n=374) och inkomna svar (n=216) 

 Könfördelning i urval Könfördelning i inkomna svar 

Kvinnor 45,9 % 51,6 % 

Män 54,1 % 48,4 % 

 

 

Tabell 3. Geografisk fördelningen av de inkomna enkäterna (n=216) samt dess andel av totala antalet i 
urvalet (n=374) för respektive region (%). 

 
Antal inkomna 
enkäter 

Inkomna enkäter (%) av det totala antalet 
enkäter i respektive region 

Norra sjukvårdsregionen n=35  74,5% 

Uppsala- Örebro sjukvårdsregionen n=42  50,6 % 

Stockholms sjukvårdsregion n=54 50,9% 

Sydöstra sjukvårdsregionen n=16 50,5% 

Västra sjukvårdsregionen n=47 58,8% 

Södra sjukvårdsregionen n=31 52,5% 

 

Databearbetning 
 

De strukturerade frågorna (Fråga 1–6) analyserades kvantitativt med deskriptiv statistik (Polit 

& Beck, 2008). Frågorna inmatades, granskades och beräknades i procent i Excel.  Utifrån 

analysen utformades en tabell som visar deltagarnas utbyte kring behandlingsstrategier, 
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kunskaper och stöd med sjukvården kopplat till deras fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande (tabell 5).  

 

Den öppna frågan (fråga 7) analyserades kvalitativt med inspiration av innehållsanalys 

(Lundman & Graneheim, 2008). Antalet svarsdeltagare för fråga 7 (120 st) var många och 

texterna innehållsrika vilket krävde noggrann granskning och flertalet genomläsningar för att 

fånga positiva och negativa upplevelser och erfarenheter hos deltagarna. Därefter 

kondenserades och nedtecknades liknande meningsenheter som svarade mot syftet med 

studien. Kondenserade meningsenheter granskades och texterna lästes igenom ytterligare för 

vidare abstrahering och kodning. Inga subkategorier utformades utan i nästa steg togs teman 

(37st) fram och kategorier (4st) skapades i dialog med handledare för att lyfta sammanhang 

och mönster i texterna (a.a.).  

 

 
Tabell 4. Frågor i denna studie  Svarsalternativ 

1: Har du någon form av kontakt med den klinik där du behandlats som barn? Ja, nej, vet ej. 

2: Går du på regelbundna kontroller med anledning av din sjukdom som barn? Ja, nej, vet ej. 

3: Är du nöjd med den kontakt du har med sjukvården relaterat till din sjukdom som 

barn? 

Ja, nej, vet ej. 

4: Upplever du att du från sjukvården fått ta del av behandlingsstrategier som hjälpt 

dig att fortsätta livet på bästa sätt? 

Ja, delvis, nej, vet ej ur 

fysiskt, psykiskt och socialt 

perspektiv på varje fråga. 

5: Upplever du att du från sjukvården fått kunskap som hjälpt dig att fortsätta livet 

på bästa sätt? 

Ja, delvis, nej, vet ej ur 

fysiskt, psykiskt och socialt 

perspektiv på varje fråga. 

6: Upplever du att du från sjukvården fått stöd som hjälpt dig att fortsätta livet på 

bästa sätt? 

Ja, delvis, nej, vet ej ur 

fysiskt, psykiskt och socialt 

perspektiv på varje fråga. 

7. Beskriv gärna med dina egna ord hur du upplever dina kontakter med 

sjukvården. 

Öppen fråga 

 

Forskningsetiska övervägande 

Kohortstudien som använts för att svara på denna studies syfte hade tillstånd från regional 

etikprövningsnämnd (Dnr: 2010/579). Informanterna informerades skriftligt om studiens 

syfte, att deltagandet var frivilligt, att de fick avbryta deltagandet utan motivering när som 

helst, samt att all information behandlas konfidentiellt (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Helsingforsdeklarationen, 2008). Författaren till denna studie har tagit del av materialet där 

informanternas personuppgifter redan var kodade och alla besvarade enkäter har hanterats 

konfidentiellt under analysen. I arbetet med denna studie har rollen som forskare prioriterats 

istället för yrkesrollen som utanför studien är legitimerad sjuksköterska, eftersom några 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterska inte var möjliga med hänsyn till forskningsetiskalagar 

samt att all data redan var avkodad (Kvale & Brinkmann, 2009; Helsingforsdeklarationen, 

2008). 
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Resultat 

Beskrivande statistik 

Resultatet visar att den absoluta merparten av deltagarna inte har någon form av kontakt med 

den klinik där de behandlats som barn (83 %), och/eller deltar i regelbundna medicinska 

kontroller med anledning av sin sjukdom som barn (70 %). Deltagarna i studien anger att de 

är nöjda med den kontakt de har idag med hälso- och sjukvården relaterat till sin sjukdom som 

barn (34 %), och en betydande andel anger att de är nöjda trots att de inte hade någon kontakt 

(27 %). Det missnöje som finns avseende kontakt med hälso- och sjukvården är 

huvudsakligen knutet till att kontakten brutits (17 %). Ytterst få svarar att de inte vet om de 

hade någon kontakt med hälso- och sjukvården (3 %) eller om de gått på regelbundna 

kontroller (1 %), medan hela 17 % av deltagarna svarar att de inte kan svara på frågan 

huruvida de är missnöjda med att inte ha någon kontakt.  

Resultatet visar att över hälften av deltagarna upplever stor avsaknad av utbyte kring 

behandlingsstrategier, kunskaper och stöd med hälso- och sjukvården eftersom över hälften 

anger att de saknar behandlingsstrategier för psykosocialt och fysiskt välbefinnande. 

Merparten av deltagarna upplever att de inte fått ett hjälpande fysiskt, psykiskt och socialt 

stöd från hälso- och sjukvården för att fortsätta livet på bästa sätt (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Deltagarnas erfarenheter av utbyte kring behandlingsstrategier, kunskaper och stöd med sjukvården 
kopplat till deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (n=213) utifrån svar från enkätfrågorna nr 1-6 (se 
tabell 4). 

 Fysiskt välbefinnande (%) Psykiskt välbefinnande (%) Socialt välbefinnande (%) 

 Ja Delvis Nej Vet ej Ja Delvis Nej Vet ej Ja Delvis Nej Vet ej 

Behandlings- 
strategier 

12 15 60 13 10 7 69 14 7 8 70 15 

Kunskaper 21 29 43 8 10 17 65 8 9 11 66 14 

Stöd 18 16 50 16 9 15 61 15 8 9 63 21 

 

Kvalitativa data 

I resultatet framkom fyra kategorier; Nöjd och tacksam över vården, Brist på kontinuitet och 

förståelse, Behov av att hantera och bearbeta konsekvenser av barncancer samt, Behov av 

kunskap och kontakt med vården. Citat lyftes också direkt ur svarstexterna för att beskriva 

resultatet.  

 

Nöjd och tacksam över vården 

Deltagarna är nöjda och tacksamma för den vård och behandling de erhållit under 

sjukdomstiden och beskriver upplevelsen från sjukhustiden mycket positivt. Uppföljning efter 
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sjukdomen som beskrivs varierar då deltagarna återger att de blir kallade varje år, vart tredje 

år eller vart femte år. Andra deltagare anger att de går på ”kontinuerliga kontroller” men 

anger inte hur ofta de blir kallade. Deltagarna är mycket nöjda med allt relaterat till 

bemötande, omvårdnad och uppföljning efteråt gällande seneffekter. Stor tacksamhet och tillit 

specifikt till sin läkare samt upplevelserna kring kontakt med sjukvården både under 

sjukdomstiden och efteråt relaterat till cancerdiagnosen och annan hälso- och sjukvård 

beskrivs. Olika situationer och minnen från sjukdomstiden ex undersökningar, samtal, positivt 

bemötande och relationen med familj och vänner återges. 

”… mycket nöjd och mycket tacksam! ...” 

”… tycker att tiden då jag var sjuk och tillbringade mycket tid på sjukhus var bra och alla runt mig 

var rara och förstående…” 

”… mycket bra uppföljning och stort tack till alla inom vården och runtomkring! ...” 

”Jag har ett stort förtroende och står i djup tacksamhet för den svenska sjukvården…”  

”… är mycket tacksam för allt från den tiden…” 

”… när jag tänker tillbaka på den tiden är jag väldigt tacksam för sjukvården och för min familj och 

mina vänner…” 

 

Brist på kontinuitet och förståelse 

Deltagarna återger ett missnöje relaterat till att de tappat kontakten med sjukvården efter att 

de fyllt 18 år eller efter att de blivit utskrivna från barnavdelningen efter behandlingslut.  

Deltagare anger exempelvis flytt som en av anledning men beskriver också att de varken 

blivit kallade till kontroller eller fått någon information om vart de skall vända sig om de har 

frågor eller funderingar om seneffekter. Det finns även deltagare som skriver att de inte har 

någon kontakt alls med sjukvården men anger inte när kontakten tog slut. Vanligt 

förekommande upplevelser som deltagarna beskriver är bland annat dåligt bemötande, brist på 

förståelse, att ingen lyssnar i eftervården och att det är svårt att få samma läkare vid kontakt 

med sjukvården. Fördomar i bemötandet från sjukvården med före detta cancerpatienter 

återges också i svarstexterna. 

”Kontakten med sjukvården var helt suverän från alla inblandade. Läkare, sjuksköterskor osv. 

Man fick svar på det man ville och fick även den hjälp man sökte. Efteråt har dock varit sämre, det 

var mer ”grattis du är frisk, hejdå...” 

”Sedan jag blev myndig och skulle skickas till vuxenonkologen har dom inte kontaktat mig.” 

”… min kontakt med läkaren försvann när jag flyttade. Inte förrän jag själv tog kontakt under 

gymnasiet fick jag kontakt igen med en onkologläkare…” 

”Det är lätt att få förståelse men då måste man först dra ”leukemikortet”… 
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”Kan känna en viss skillnad nu när man är frisk och är på vårdcentralen och förklarar det som 

varit att folk inte riktigt förstår den lilla oro man kan känna över att ev. bli sjuk igen…” 

”Jag har alltid upplevt att jag blev mer och mer ointressant ju längre tiden gick efter avslutad 

behandling…” 

”Jag har inte fått veta eller blivit undersökt för dem bieffekter eller men som sjukdomen kan ha 

gett mig. Sterilitet? Är mina organ återställda? Har inte fått veta någonting! ...” 

I resultatet framkom att deltagarna upplevt att ingen vårdgivare har erbjudit omhändertagande 

gällande den psykiska hälsan under sjukdomstiden eller efteråt under uppföljningstiden. 

”På senare år har jag haft mycket problem med ångest och depressioner (även till viss del 

ätstörningar) som jag fått mycket dålig/ingen hjälp för.” 

”… även om man är frisk i kroppen fysiskt så kanske man inte är frisk i knoppen psykisk…” 

”Om jag fick önska skulle det finnas en bättre uppföljning både med information och även om 

psykiskt välmående…” 

”Goda kontakter med sjukvården i form av fysiska kontroller. Hade dock önskat bättre uppföljning 

av de psykiska följder det fått inom familj och personligen efter en 2 års lång behandling…” 

”Rent medicinskt och vårdmässigt har jag inget att klandra sjukvården för under sjukdomstiden, 

kanske då bristen på terapi och samtal…” 

Deltagarna, som inte minns något om sin sjukdomstid relaterat till låg ålder men som 

beskriver fysiska och psykosociala symtom i vuxen ålder, uttrycker ett behov av att återuppta 

någon form av vårdkontakt för att få svar på sina funderingar. Deras upplevelser kring 

läkarsamtal och viktig information under sjukdomstiden är att den var riktad till föräldrarna 

och inte till dem själva. De upplevde att det var svårt att förstå informationen som gavs.  

”… information angående det mesta gällande mig gavs till mina föräldrar, sällan till mig! Vilket 

bidrog att jag blev en passiv lyssnare som inte riktigt förstod vad läkaren sa. Önskar att man idag 

även försöker förklara för barnen vad som händer och sker…”  

”Även om det var väldigt längesen jag var sjuk så är det så att kontakterna under behandlingstid 

och fram till friskförklaring var väldigt bra men nu har andra frågor uppkommit som man undrar 

om de härrör till sjukdom och behandling men man vet inte vart man vänder sig…”  

 

Behov av att hantera och bearbeta konsekvenser av att ha varit sjuk i 

cancer  

Deltagarna beskriver flera olika psykosociala symtom såsom social fobi med bland annat 

rädsla för att gå ut, agorafobi, mobbing och sjukhusskräck. De beskriver också upplevelser av 

nedstämdhet, panikångest, ätstörningar, tvångstankar och hypokondri. De har även jobbiga 

tankar och minnen av traumatiska upplevelser. Deltagare upplevde att låg självkänsla, 

depression och självmordsförsök var direkt relaterat till konsekvenserna efter att ha varit sjuk 

i ALL som barn.  

”Jag mår väldigt psykiskt dåligt pga. min sjukdom som jag har haft…” 

”… rädd att vara på sjukhus, om jag bara skall ta prover så får jag panikattacker…” 
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”Jag har svårt för att se blod och sår som sker hos andra och ibland när någon pratar om blod så 

mår jag illa…” 

”… man fick veta vilka som var ens riktiga vänner när man låg på sjukhus… klart man var ledsen 

men vännerna finns fortfarande kvar…” 

”… om jag inte haft min familj och mina vänner vet jag inte om jag klarat detta...” 

”… önskar att någon talade om för mig att ingenting skulle bli som det var innan man blev sjuk… 

så man kunnat förbereda sig psykiskt…” 

”Det känns som jag lever i en bubbla och bara väntar på att bli sjuk igen…” 

 

Andra negativa konsekvenser och symtom som deltagarna beskriver är inlärningssvårigheter, 

trötthet, sömnproblem, yrsel, migrän, dåligt närminne, hypofys och sköldkörtelproblem. 

 ”… under min barndom och tonår upplevde jag att jag hade betydligt lättare att bli sjuk än andra. 

Hade också sämre fysik (kunde/orkade inte springa, hoppa, klättra osv.) än andra barn…”              

”Efter sjukdomen har jag fått såkallat seneffekter, inlärningssvårigheter, kronisk trötthet, 

spänningshuvudvärk, närminnet är dåligt… tröttheten är värst…”                                                                                                                               

 

Behov av kunskap och kontakt med vården 

Deltagarna beskriver sina behov om information från hälso- och sjukvården för att på så sätt 

öka sina kunskaper främst relaterade till seneffekter. Vanligt förekommande frågor berör den 

egna fertiliteten och ärftlighet till det egna barnet efter att behandlingen avslutats. Deltagarna 

önskar framförallt att återknyta till en specifik kontakt med specialistläkare eller psykolog. 

Anledningen är främst ångest, rädsla och oro för recidiv. Här beskriver också flera ett behov 

av att prata och ställa frågor till någon annan vuxen än sin förälder. Merparten av övriga 

deltagare i kategorin önskar återknyta någon form av kontakt med sjukvården där även ett 

fåtal önskar bli kallade oftare än vart femte år till sjukvården för kontroll.  

”Jag hade gärna fått lite mer info tidigare i vuxenålder om konsekvenser av sjukdom och 

behandling. T.ex. när det gäller graviditet, att produktion av ägg kan upphöra tidigare än vanligt. 

Jag skulle önska att det fanns en avdelning dit vi som blivit behandlade mot cancer som barn kan 

vända oss med frågor och funderingar i vuxen ålder…” 

”Man känner sig liksom trygg med att göra en hälsokoll då och då (ca var 3:e år)…” 

Deltagare skriver att de inte har någon kontakt med sjukvården och inte önskar att ha någon 

kontakt men anger ingen anledning till varför. 

”… har ingen kontakt med sjukvården idag och önskar inte heller ha någon.” 

”Har inga kontakter med sjukvården ang. tiden då jag hade leukemi.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Kohortstudien är besvarad av en relativt homogen grupp informanter, det vill säga enbart 

deltagare som varit sjuka i ALL och som är färdigbehandlade och friska. Detta tillsammans 

med att enkäten var rikstäckande och hade en hög svarsfrekvens (n=216) möjliggör resultatets 

generaliserbarhet för hela gruppen unga vuxna som haft ALL (Polit & Beck, 2008). Både 

kvalitativ och kvantitativ metod användes då enkäten bestod av strukturerade frågor och en 

öppen fråga. Detta tydliggjorde resultatet vilket har gett en bredare och djupare förståelse för 

innehållet samt gett en ökad reliabilitet för studien då analysernas resultat inte var olika utan 

kompletterade varandra. 

Enkäten har inte reliabilitets- eller validitetstestats innan denna studie genomfördes. 

Forskaren har inte fått någon uppfattning om hur frågorna lyckas fånga det man ville 

undersöka samt hur deltagarna upplevde enkäten. Frågorna utformades dock efter NCU:s 

(2004) definition vilket ger enkäten en relevant koppling till undersökningen och stärker 

validiteten och ger en ökad trovärdighet för resultatet. Reliabiliteten kan anses god då 

enkätens frågeformuleringar för studien är enkla och snarlika, samt att skillnaden mellan 

svarsalternativen till frågorna är tydliga vilket underlättade för studiedeltagarna att förstå 

frågorna och välja svarsalternativ (Polit & Beck, 2008). Inga frågor eller funderingar inkom 

under undersökningstiden från deltagarna till den webbsida som fanns för information vilket 

indikerar att enkäten och informationen som skickades ut var tydlig. Något som dock också 

får tas i beaktande här är att deltagarna kanske inte vågade, orkade eller hade tid att ställa 

frågor till webbsidan. Andra begränsningar är att forskarens bakgrund som sjuksköterska på 

en barnonkologisk avdelning kan påverka tolkningen av resultatet med en ökad risk för att 

resultatet blir övertolkat. Dock kan forskarens kompetens inom området vara en fördel för 

förståelsen av innehållet i svarstexterna. Forskaren tog del av redan avidentifierad data vilket 

förhindrar att någon eventuell patientkännedom skulle påverka resultatet.  

En reflektion som växte fram under analysen och som inte kunde besvaras med det insamlade 

materialet, var att ingen av deltagarna som besvarat den öppna frågan och som beskrivit sin 

livssituation, nämner något om hur de upplevde kontakten med skolsköterskan under 

skoltiden. Begrepp som skolhälsovård eller skolsköterska finns inte i svarstexterna. Däremot 

nämns andra yrkeskategorier såsom läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, 

dietister och kuratorer. Om detta beror på hur frågorna är ställda i enkäten, vilken undersöker 

ett mer generellt bemötande inom hälso- och sjukvården och inte relaterade till skolhälsovård 

kan vara av betydelse för svarstexternas innehåll. Dock ger innehållet i den kvalitativa 

analysen ökad potential för överförbarhet av resultatet till skolsköterskans verksamhet. 

Reflektioner kring huruvida skolsköterskans verksamhet inte ”räknas” som stödjande eller 

deltagande i svarsdeltagarnas omvårdnad och sjukdomsupplevelser väcker nya 

frågeställningar och detta kan vara något att fundera på i arbetet som skolsköterska eller till 

framtida studier. Dock skulle en annan kvalitativ metod för datainsamling, t.ex. intervjuer 

kunna användas för att då ge en fördjupad förståelse. Svarstexterna i enkäten granskades och 

kontrollerades flera gånger av både författaren och handledare för att undvika feltolkningar 

vilket ger en ökad tillförlitlighet till studien (Polit & Beck, 2008; Graneheim & Lundman, 

2008). Några subkategorier skapades inte under analysen och det är direkt relaterat till att det 

är en enkätstudie där informationen inte blir lika djup och omfångsrik som vid en 

intervjustudie (Graneheim & Lundman, 2008).   
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Resultatdiskussion 

I studien är merparten av deltagarna mycket tacksamma för sjukvården under sin sjukdomstid. 

Dock återger flertalet av deltagarna olika funderingar och upplevelser kring seneffekter och 

många efterfrågar mer kunskap och information kring detta. Det finns upplevelser beskrivna 

kring utebliven eller otydlig information om seneffekter. Det som är anmärkningsvärt i 

studiens resultat berör det som sker efteråt, när cancern är botad. Deltagarna beskriver då hur 

kontakten med vården minskar med uteblivna kallelser, dåligt bemötande och oförståelse vid 

vårdkontakt. Studien visar också att det finns en osäkerhet bland deltagarna eftersom flera 

deltagare angett att de inte är säkra på om de är missnöjda med att inte ha någon kontakt med 

sjukvården. Det förekommer även en önskan bland några av de deltagare som inte har någon 

kontakt med hälso- och sjukvården om att inte skapa någon ny kontakt. Deltagarna anger inte 

någon anledning till detta vilket kan tyda på att deltagarna mår bra och inte är i behov av 

kontakt. Det kan också bero på att de faktiskt inte har några minnesbilder från sjukdomstiden 

relaterat till en låg diagnosålder, eller också en känsla av osäkerhet, rädsla eller förnekelse 

relaterat till traumatiska minnen/upplevelser och dåligt bemötande, vilket andra deltagare i 

studien beskriver i sina upplevelser. Tidigare studie av Prouty et al (2006) visar också att 

avsaknad av minnesbilder från sjukdomstiden relaterat till låg diagnosålder ger konsekvenser 

med ökad risk för psykosociala problem som klaustrofobi och sjukhusskräck. Betydelsen av 

att vara lyhörd som skolsköterska i mötet med eleven och föräldrarna exempelvis vid 

hälsosamtal (Arnesdotteret al., 2008) kan här minska risken för framtida psykosociala 

konsekvenser. 

Majoriteten av svarsdeltagarna upplever att de inte erhållit stöd från vården vad det gäller 

fysiska, psykiska och sociala behandlingsstrategier för att kunna fortsätta livet på bästa sätt. 

Många beskriver problem med olika seneffekter och känner sig osäkra och oroliga för 

sjukdomen som drabbat dem som barn, och för hur det kommer bli i framtiden med 

exempelvis fertilitet. Flera deltagare har också drabbats av psykisk ohälsa såsom depression, 

ångest, panikångest, ätstörning och andra psykiska sjukdomar relaterat till sin cancersjukdom. 

Att drabbas av psykisk ohälsa efter sin cancersjukdom bekräftas av andra studier (Hedström 

et al., 2003; Stegenga & Ward-Smith, 2009) där ungdomars beskriver att de drabbas av 

psykisk ohälsa såsom rädsla för döden, oro, humörsvängningar, dåligt självförtroende och låg 

självkänsla. I forskningen framkommer också att ungdomar drabbas av fysiska problem i 

form av förändrat utseende genom hårförlust, svullnad i ansikte och kropp på grund av 

biverkningar från läkemedel och behandling (Hedström et al., 2003; Stegenga & Ward-Smith, 

2009) samt fysiska ärr som upplevs som ”äckliga” och är en påminnelse om att ha varit 

cancersjuk som barn (Enskär & Berterö, 2010). Kunskapen om hur cancersjukdomen 

påverkar barnens psykiska hälsa är viktig för skolsjuksköterskans. Skolhälsovården kan i ett 

tidigt skede fånga upp barnens psykiska ohälsa för att erbjuda insatser som främjar deras 

välbefinnande (Clausson & Moberg, 2012).  

I resultatet beskriver deltagarna att det är svårt att sticka ut och vara annorlunda samt att detta 

har påverkat deras psykosociala hälsa negativt. De beskriver mobbning, social fobi och 

fördomar. Resultatet i en annan svensk studie visar att dålig självkänsla och tillit till att våga 

släppa in nya människor livet påverkar den psykosociala hälsan negativt (Enskär & Berterö, 

2010). Tidigare studiers resultat visar att unga vuxna som varit sjuka i cancer lever med 

känslan av att vara annorlunda, kombinerat med en strävan att få vara normal och leva ett 

normalt liv (Prouty et al.2006., Enskär & Berterö 2010). Strävan att få vara som alla andra 

och leva ett normalt liv presenteras också vara av betydelse i en annan studie inom en annan 

sjukdomsgrupp, där upplevelser hos ungdomar med diabetes undersöktes (Huus & Enskär, 

2007). Hög närvaro i skolan var också förknippat med att leva ett normalt liv (a.a.), vilket 
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även Prouty et al. (2006) presenterar i sitt resultat. Ytterligare en studie (Bessell, 2001) har 

liknande resultat, vilket ger en genomgående uppfattning att skolmiljön spelar en avgörande 

roll för den psykosociala hälsan hos barn som överlever cancer. Över hälften av deltagarna i 

Bessell (2001) såg skolan och klassrummet som platsen där de hade möjligheten att träffa 

vänner, känna sig normala och kunna vara delaktiga i aktiviteter. De tyckte också att det var 

mycket bättre att vara i skolan än hemma eller på sjukhus (a.a.). Det är av betydelse att 

skolsköterskan ser barnet som friskt och inte som ett barn drabbat av att ha varit svårt sjuk i 

cancer då studierna ovan visar att känslan av att vara annorlunda och onormal kan påverka 

deras tilltro till sig själv och till deras framtida självkänsla som vuxen. Det är viktigt att 

skolsköterskorna individanpassar vårdinsatserna och på så sätt öka förutsättningarna för 

barnet att kunna vara mycket i skolan, då skolmiljön visats sig vara bra för den psykosociala 

hälsan (Bessell 2001., Huus & Enskär 2007., Prouty et al.2006). 

Då ALL är den vanligaste barncancerdiagnosen är antalet överlevare mycket större jämfört 

med andra cancerdiagnoser (Gustafsson et al. 2007).  Detta kan vara en aspekt att tänka på då 

före detta ALL patienter är en friskare grupp efter sjukdomen jämfört med patienter med 

andra cancerdiagnoser, exempelvis hjärntumörer där behandlingen ser annorlunda ut och de 

negativa konsekvenserna är större (Boman et al, 2010). Då det är flera som återvänder till 

skolan ökar behovet av stöd från skolhälsovården vilket ger ett behov av fördjupade 

kunskaper hos skolsköterskan (Clausson & Moberg, 2012).  

I resultatet framkom det att om kontakten med hälso- och sjukvården brutits har detta skett 

främst när deltagarna fyllt 18 år och inte tillhör barnsjukvården längre. Detta har delvis skett 

på grund av att kallelsen till vuxenvården för kontroll uteblivit, att de varit osäkra på sin 

tillhörighet eller vart de skall vända sig. Upplevelser kring att behöva påminna omvärlden om 

den sjukdom de haft som barn för att få rätt hjälp eller för att bli sedd, samt allvarliga 

konsekvenser som självmordsförsök, panikångestattacker relaterat till sjukhusbesök återges 

av deltagare i studien. Deltagarna anger olika tillvägagångssätt för att få respons vid kontakt 

med sjukvården där ett är att dra ”cancerkortet”, och att det först då är någon som lyssnar. 

Detta skapar en ”canceridentitet” vilket inte upplevs främja självförtroende eller självkänsla 

hos deltagarna utan istället underblåser rädslan för recidiv. Liknande resultat gällande 

”canceridentitet” presenterades i en kanadensisk studie (Granek, Nathan, Rosenberger-

Younger, Norma D’Agostino et al., 2012) där de som överlevt cancer som barn, endera 

identifierade sig med att vara de som överlevt och där cancern är en del av livet resten av livet 

eller de som överlevt men inte vill kopplas ihop med att ha varit sjuk i cancer. De senare var 

sjuka i låg ålder eller hade inget minne av sjukdomstiden. Detta hade betydelse för hur 

motiverade deltagarna var inför övergången från barnsjukvården till vuxenvården och till 

seneffektsmottagningen. Forskarna menar att om motivationen till vidare uppföljning saknas 

på grund av låg diagnosålder och inga minnesbilder kan detta skapa hinder för barnets 

psyksociala hälsa och utveckling i framtiden (a.a.). Att identifiera individuella behov hos barn 

som överlever cancer bör förbättra förutsättningarna för en lyckad övergång till vuxenvården 

(a.a.). Ovan nämnda studies resultat kan kopplas till resultatet i denna studie där deltagarna 

beskriver negativa upplevelser av kontakt med hälso- och sjukvården och hur detta påverkat 

dem. Deltagarna återger att det är svårt att få samma doktor vid vårdkontakt, att de inte fått 

någon kallelse till återbesök, att ingen lyssnar och att de inte vet vart de skall vända sig vid 

frågor eller vid oro och rädsla för att bli sjuk igen. Betydelsen av att vara uppmärksam och 

lyhörd som skolsköterska och att omhändertagandet av de barn som överlever cancer blir bra 

vid övergången från hälso- och sjukvården till skola och skolhälsovård bör vara lika viktiga 

som vid övergången mellan barnsjukvården och vuxenvården. Detta kan vara avgörande för 

hur individerna upplever och upprätthåller kontakten med hälso- och sjukvården under den 

fortlöpande uppföljningstiden efter sjukdomen. 
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En annan händelse som också återges i denna studie är att kontakten med sjukvården förlorats 

vid flytt till annan kommun och deltagarna beskriver här att de då inte vet vart de skall vända 

sig vid frågor. Detta kan försvåra omhändertagandet efter sjukdomen och här borde ett väl 

fungerande nätverk mellan skolsköterskor och sjuksköterskor från slutenvården minska risken 

för att detta sker. Skolsköterskorna har en central roll då hon finns tillgänglig för eleverna och 

har den fysiska vardagliga kontakten med barnen i skolan (Clausson & Moberg, 2012) vilket 

här borde underlätta för det nyinflyttade friska cancerbarnet som då kan fångas upp av 

skolhälsovården. More et al. (2009) lyfter vikten av en detaljerad omvårdnadsplan vid 

rehabiliteringen från hälso- och sjukvården till skolan, för att på så vis underlätta 

omvårdnadsarbetet. Upplevelsen av att känna sig osäker, otrygg eller missnöjd med att inte ha 

någon kontakt med hälso- och sjukvården kan då förebyggas. Skolsköterskans resurser är som 

tidigare beskrivits (Socialstyrelsen, 2009; Clausson et al., 2003) begränsade, vilket på olika 

sätt kan påverka hur det kan fungera praktiskt – beroende på hur stort behovet av stöd är på 

skolan. Skolsköterskor lägger redan stora resurser (75 % av sin arbetstid) på att stödja barn 

och ungdomar med psykosomatiska problem (Clausson et al., 2003) och bör i sitt arbete 

stödja varje barn att utveckla och skapa en god relation till sin hälsa samt vara 

uppmärksamma på barnets fysiska och psykiska utveckling i relation till sin ålder (Mäenpää 

& Åstedt-Kurki, 2008). Skolsköterskans tillgänglighet samt att stödja barnen i sin fysiska och 

psykosociala utveckling är betydelsefull för alla barn i skolan, och resultaten från denna 

studie stärker bilden av hur speciellt viktigt skolsköterskans funktion är för barn som varit 

sjuka i cancer. Resultaten stämmer överens med Sandeberg (2011) som i sina resultat lyfter 

vikten av psykosocialt omhändertagande och omsorg om barn som genomgår 

cancerbehandling, och av fortsatt uppföljning efter avslutad behandling. Detta behov gäller 

även de barn som inte minns något av sin sjukdomstid på grund av låg diagnosålder (Prouty et 

al., 2006).  

Deltagare i denna studie anger också en önskan om att återknyta kontakten till hälso- och 

sjukvården eller att få prata med någon annan än sina föräldrar om sin sjukdom. Det visar på 

att stödet från vårdgivaren är bristfällig vilket kan ha betydelse för hur den psykosociala 

hälsan upplevs och utvecklar sig efter behandling mot cancer (Granek et al., 2012). Här kan 

skolsköterskan vara delaktig och lyhörd för att fånga upp dessa individer exempelvis vid 

hälsosamtal (Arnesdotteret al., 2008) och ge stöd utefter de resurser som finns i skolan. När 

behovet av annat stöd eller åtgärder utöver de befintliga resurserna som psykologiska 

och/eller medicinska kan skolsköterskan hjälpa till med att återknyta kontakten med hälso- 

och sjukvården för att få rätt hjälp. 

De vanligaste funderingarna och rädsla som deltagarna i studien återger är rädslan för recidiv, 

infertilitet och risken för ärftlighet till sina egna barn. Enligt Barnes(2005) är rädslan för 

recidiv, att bli sjuk igen, något som barn som överlever cancer och deras familjer bär med sig 

hela livet. Rädslan eller oron ska inte behöva färga av sig på barnets omgivning, utan istället 

måste omgivningen och skolsköterskan under tiden efter sjukdomen och in i vuxen ålder 

fokusera på att stötta barnet i identiteten som frisk utifrån ett salutogent perspektiv 

(Antonovskys, 2005) där berörd personal utgår från barnets individuella utveckling. 

Skolsköterskor har många olika kunskapsområden som förändras och förnyas beroende på hur 

samhället utvecklas (Clausson & Moberg, 2012) vilket tillsammas med ett nära och 

kontinuerligt sammarbete med sjuksköterskorna från hälso- och sjukvården borde öka 

förståelsen för hur barnen uttrycker rädslan för recidiv och då kunna bemöta dessa barn på 

bästa sätt.  

 



 
 

21 

Konklusion 

I resultatet beskriver unga vuxna personer som drabbats av cancer att de är nöjda med 

bemötandet inom hälso- och sjukvården genom hela sin sjukdomstid, men att de upplever 

bristande stöd efter behandlingstiden. Upplevelser från sjukdomstiden som barn har gett dem 

konsekvenser som vuxna i form av psykiska, fysiska och sociala problem. Studien visar att 

det finns ett upplevt behov av kunskap ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Studien 

visar också att om kontakten med hälso- och sjukvården förlorats efter sjukdomstiden upplevs 

detta oftast som negativt och att det då är svårt att knyta rätt kontakt igen. Resultatet i studien 

visar även att det finns bristande kunskaper om sjukdomen och dess konsekvenser, 

seneffekter och biverkningar. Främst finns det ett behov av tydligare information kring risken 

för recidiv, infertilitet och ärftlighet till sina egna barn. Studien visar också att det är viktigt 

att få vara normal och bli bra bemött och bekräftad i kontakten med hälso- och sjukvården 

efter sjukdomstiden. 

Implikationer 

Skolsköterskor kan tillsammans med konsultsjuksköterskor och sjuksköterskor från 

barnonkologiska centra utveckla sitt arbete genom att ta fram tydliga riktlinjer gällande barn 

som överlevt cancer. Konkreta riktlinjer för omvårdnad av barn som överlever cancer kan ge 

skolsköterskorna möjlighet att tillsammans eller enskilt arbeta för att stödja och främja 

utvecklingen av barnens psykosociala hälsa vid återanpassning till vardagen och skolmiljön. 

Regelbunden kommunikation mellan skolsköterska, konsultsjuksköterska och sjuksköterskan 

från hälso- och sjukvården under cancerbehandlingen och i skolan efter avslutad behandling 

kan leda till ökad kunskap och bättre förutsättningar för att möta barn med cancer. Detta kan i 

framtiden återspegla en mer positiv upplevelse av upplevt stöd och en bättre psykosocial hälsa 

efter att ha varit sjuk i cancer som barn. Betydande forskningsprojekt inom området kan vara 

om skolsköterskans nuvarande arbete med barn som överlever cancer med inriktning på deras 

upplevelse i arbetet med barnen samt hur skolsköterskorna upplever situationen idag och om 

dagens resurser är tillräckliga i skolan. Beslutsfattande förvaltningar inom kommunerna 

exempelvis inom barn- och utbildning, samt skolsköterskor, sjuksköterskor från hälso- och 

sjukvården kommer då få en uppfattning om vilka resurser som behövs samt ges möjligheter 

att utveckla sitt samarbete. Här kan utbildning av berörd skolpersonal öka kunskaperna samt 

förståelsen för barnets behov. Likaså kan sjuksköterskan inom hälso- och sjukvården 

informeras om hur barnets läroplan ser ut för att kunna ha en mer aktiv roll i återgången till 

skolan. De föreslagna åtgärderna skulle kunna begränsa de risker eller brister som finns vid 

övergången mellan sjukhusvärlden och skolans värld. Detta kan i framtiden förbättra 

upplevelserna av att ha varit svårt sjuk i cancer som barn både ur ett fysiskt och psykosocialt 

perspektiv.
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