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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva ungdomar och unga vuxnas 

upplevelser av att genomgå en cancerbehandling och vilket behov av stöd som behövts under 

behandlingen. 

Metod: En litteraturstudie har gjorts där 11 orginalartiklar med kvalitativa studier från 

databaserna Pubmed och Cinahl har använts.  

Resultat: Resultatet delades in i fyra teman; upplevelser av fysiska förändringar, påverkan på 

den psykiska hälsan, påverkan på det sociala livet samt behovet av stöd från vårdpersonal och 

närstående. Kroppsliga förändringar var någonting som skapade osäkerhet och brist på kontroll 

över sin egen kropp. Det skapade ilska och frustration. Resultatet från studierna visade också 

att ett socialt nätverk, emotionellt stöd och kompetent personal var livsviktigt för patienterna.  

Slutsats: Ungdomar och unga vuxnas liv påverkas mycket av att genomgå en 

cancerbehandling. Deras fysiska- och psykiska hälsa påverkas av hur de blir bemötta av 

vårdpersonalen. Därav skulle det vara av fördel om vårdpersonal har kunskap om patienternas 

upplevelser av att genomgå en cancerbehandling för att kunna ge rätt stöd och information. En 

bra kommunikation och en tillitsfull relation mellan sjukvårdspersonal och patient är 

nödvändigt för en god vård.  

Nyckelord: Cancer, ungdomar, unga vuxna, upplevelser.  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this literature study was to describe adolescents and young adults 

experiences of going through cancer treatment and what kind of support they would have 

needed during treatment. 

 

Method: A literature study has been done where eleven original articles with qualitative studies 

from the databases Pubmed and Cinahl were used.  

Results: The result were divided into four main themes; experiences of physical changes, the 

effects on psychological health, the effects on social life and the need for support from 

healthcare providers and close relations. Bodily changes were something that created 

insecurities and lack of control over the own body. That created anger and frustration. The 

result from the studies also showed that social networks, emotional support and competent 

healthcare providers is essential for the patients.  

 

Conclusion: Adolescents and young adults lives are very affected when going through cancer 

treatment. Their physical and psychological health are affected by how they get received by 

healthcare providers. There for, it would be of advantage if healthcare providers have 

knowledge about the patients experiences going through cancer treatment. To be able to give 

the right support and information.  A confidential communication and a trustworthy relation 

between healthcare provider and patient is crucial for a good care. 

Key words: Cancer, adolescents, young adults, experiences.  
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BAKGRUND 

I Sverige insjuknar omkring 300 barn och ungdomar varje år i någon form av cancer. Orsaken 

är oftast okänd. Behandlingen består av cytostatika, strålbehandling eller operation, ibland i 

kombination. Utvecklingen inom cancerdiagnostik- och behandling går ständigt framåt men 

utvecklingen kring de psykiska aspekterna vid cancer behöver förbättras (Edwinson & Enskär, 

2008). Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 12 till 29 år som diagnostiserats med cancer 

konfronteras inte bara med cancern och dess konsekvenser utan även de psykiska, fysiska- och 

sociala konsekvenser som tillhör övergången från barn till vuxenliv (Epelman, 2013). Istället 

för att frigöra sig från föräldrar och hem blir de på grund av täta sjukhusvistelser, aggressiv 

behandling och dess medföljande biverkningar skilda från vänner, skola och vardag samtidigt 

som de blir mer beroende av sina föräldrar (Eiser & Kuperberg, 2007). Detta kan vara svårt att 

hantera. Därav är det väsentligt att vårdpersonal har en bred kunskap kring de 

cancerbehandlingar som ungdomar och unga vuxna får; för att på bästa sätt kunna hantera dess 

biverkningar och psykiska mående (Cargil, 2008). 

 

Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 12–29 år befinner sig ofta i en förvirrande och känslig 

fas i livet. Övergången mellan ungdomslivet och vuxenlivet sker; psykiskt, fysiskt, ekonomiskt 

och utbildningsmässigt. Att drabbas av en cancerdiagnos är en stor börda att bära; att samtidigt 

befinna sig i denna känsliga övergångsålder kan skapa starka känslor av nedstämdhet och 

hopplöshet (Comis, 2017). En god kommunikation är en viktig del i omvårdnaden. 

Kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patient kan hjälpa personen att förstå sitt 

tillstånd och därmed handskas med och anpassa sig till cancern lättare (Ranmal, Prictor & Scott, 

2008). Ungdomar och unga vuxna har behov av att ha kontroll. De vill veta vad som ska hända 

och varför. Om de inte får frågor som dessa besvarade, kan de gripas av rädsla, oro och ångest. 

Under tonåren är den kroppsliga integriteten extremt sårbar där rädslan för att exempelvis 

utseendet ska förändras är stor. Det är också viktigt att vara självständig och oberoende. Rädslor 

över att förlora kontrollen kan uppstå.  Det kan exempelvis vara i samband med narkos och 

operation där personen ligger fastspänd på ett operationsbord utan att ha kontroll över vad som 

ska hända med den egna kroppen (Edwinson & Enskär, 2008). Oro över dessa situationer och 

över patientens tillstånd kan leda till psykisk ohälsa; kommunikation och information om 

cancerdiagnosen kan därför vara till hjälp för att förbättra deras situation. Olika metoder av 

kommunikation som exempelvis diskussionsmöten, pedagogiska sociala program och tillgång 

till informationsresurser, har börjat designats för att öka kompetensen gällande kunskap och 
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förståelse kring ungdomar och unga vuxnas som genomgår en cancerbehandling. Mer 

forskning inom detta område är dock nödvändigt för att kunna dra relevanta slutsatser (Ranmal, 

Prictor & Scott, 2008). 

Ungdomar och unga vuxnas cancerdiagnoser skiljer sig ofta från de cancerdiagnoser som 

drabbar äldre personer. Det kan göra att det blir vanskligare för onkologer och annan 

sjukvårdspersonal att hantera dessa diagnoser, då de inte har lika bred kunskap kring de 

cancerformerna. Ungdomar och unga vuxna faller lätt mellan stolarna då de antingen blir 

behandlade på pediatriska avdelningar eller avdelningar för vuxna, men egentligen befinner sig 

någonstans däremellan. Tills nyligen har mycket lite tid lagts på att studera utbredning, biologi 

och behandlingsutfall för ungdomar och unga vuxna som drabbas av cancer (Comis, 2017).  

Prognosen för att bli frisk från cancer i ung ålder ökar hela tiden. Det är viktigt att 

uppmärksamma vad som anses vara den bästa omvårdnaden för en ung människa som 

genomgår en cancerbehandling (Penn, 2008).  Biverkningarna skiljer sig åt beroende på 

cancerdiagnos, samt vilken behandlingsmetod som givits. Exempel på cancerdiagnoser som 

ger påtagliga biverkningar är hjärntumörer och sarkom. Ett flertal studier som utforskar hur 

ungdomar och unga vuxna påverkas av en cancerdiagnos har gjorts där upptäckterna hos dessa 

varierar. (Penn, 2008).   

Ungdomar och unga vuxna som drabbas av cancer har en signifikant större risk att drabbas av 

psykiska besvär jämfört med de som inte drabbats. Studier visar att  det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan de som överlevt cancer respektive de som inte har drabbats; det har 

till och med påvisats att de kan ha bättre psykisk hälsa och livskvalité. Enligt dessa studier var 

canceröverlevare mer positiva och tillfredsställda med livet. Däremot visade samma studie att 

canceröverlevare hade större risk att behöva repetera årskurser i skolan, känna oro över 

fertilitet, samt uttrycka missnöje över viktiga relationer. Posttraumatisk stress syndrom hos 

ungdomar och unga vuxna har visats vara en vanligt förekommande psykisk biverkning av att 

ha genomgått en cancerbehandling. Den befintliga litteraturen om ungdomar och unga vuxna 

som genomgått cancerbehandling visar att de flesta överlevare upplever en god livskvalité men 

det finns också en viktig minoritet som påvisar sena biverkningar som ger negativa fysiska 

och/eller psykosociala effekter på livskvalitén (Penn, 2008).   

Sjuksköterskan har ett ansvar att främja hälsa och förhindra vårdlidande i den mån det är 

möjligt. Vårdlidande innebär att en patient lider på grund av vården som ges. Patienten kan 



 

7 
 

känna sig kränkt, missförstådd eller negligerad. Vårdlidande handlar om relationen mellan 

patient och vårdpersonal (Wiklund, 2014).  Mer forskning behöver göras inom ämnet kring hur 

en cancerbehandling påverkar ungdomar och unga vuxna för att få en djupare förståelse för hur 

vårdpersonal ska utföra en god omvårdnad för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos dessa 

patienter (Penn, 2008).  

Lidande 

Lidande som ett vårdvetenskapligt begrepp kan beskrivas som den subjektiva mänskliga 

helhetsupplevelsen av att möta och genomgå någonting ont (Arman, 2017). Lidande kan vara 

synligt eller dolt. Några av de uppenbara orsakerna till lidande inom vården kan vara kroppslig 

smärta, sjukdom, obehag och/eller möte med död och förluster. Lidande kan också beskrivas 

som en fysisk, emotionell eller andlig/existentiell upplevelse med ångest, smärta och/eller oro. 

Upplevelser av smärta kan exempelvis inkludera; allvarlig sjukdom som hotar ens liv och 

nuvarande relationer, akut eller kronisk smärta och påtvingad uteslutning av vardagligt liv. 

Förståelse, kunskap och att lindra lidande är hjärtat av vården, där lidande och välbefinnande 

står i relation till varandra. En patient kan beskrivas som “en person som tålmodigt lider” 

(Arman, 2017).  

Att drabbas av cancer oavsett ålder innebär stort lidande. Det ligger till grund för valet att utgå 

ifrån det vårdvetenskapliga begreppet “lidande” och hur vårdpersonal kan minska lidandet för 

patienten (Arman, 2017). Till en början ansågs det att lidande var någonting farligt som skulle 

motarbetas, medan det idag anses av exempelvis Travelbee (1971) och Watson (1989) att 

lidande kan ha en betydelse, att det finns en större mening bakom lidandet; det tillhör livet att 

lida, det är något vi kan lära oss av och därav kan lidande föra något gott med sig. Om en person 

har en religiös- och/eller filosofisk attityd till lidandet kan det bli lättare att acceptera lidandet. 

Personer som inte finner någon tro eller hopp i lidandet kan bestrida lidandet genom att bli arg, 

känna skuld och ångest inför det (Wiklund, 2014).  

Lidande kan delas in i tre kategorier: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Vårdlidande kan uppkomma när patienten känner sig ignorerad, förödmjukad eller oförstådd. 

Vårdlidande beror på vården som ges eller avsaknaden av vård. Om patienten inte känner att 

sjukvårdspersonalen förstår eller tar hen på allvar orsakar det lidande. Sjukdomslidande är de 

förändringar som tillkommer på grund av sjukdom eller smärta relaterat till behandling och 



 

8 
 

som inte sjukvårdspersonal kan styra över. Livslidande handlar om livet i helhet såsom 

relationer till den sjuke (Wiklund, 2014). 

Problemformulering 

Att vara ungdom och ung vuxen är en förvirrande och känslig fas i livet. Övergången från att 

vara barn till att bli vuxen är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Denna redan känsliga ålder 

blir än mer känslig om personen i fråga samtidigt lider av en livshotande sjukdom. Som 

ungdom eller ung vuxen är det en stor börda att bära och anpassa sig till. Känslor av 

nedstämdhet och hopplöshet förekommer ofta. För en ungdom som vill bryta sig loss från 

familj, hushåll och skapa sig en egen identitet kan det vara svårt att bli så beroende av sin 

omgivning som en cancerdiagnos för med sig. Behandlingen för ungdomar med cancer blir allt 

mer komplex därav behöver vårdpersonal en större förståelse och kunskap kring behandlingen 

av cancer hos ungdomar för att kunna bemöta dessa patienter på bästa sätt. Det är av fördel om 

en aktuell litteratursammanställning görs, för att i framtiden kunna stötta och förbättra 

cancerdrabbade ungdomar och unga vuxnas upplevelser av vård och behandling. 

Syfte 

Undersöka ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling och 

vilket behov av stöd som behövts under behandling.  

Frågeställningar:  

1) Hur upplever ungdomar och unga vuxna de fysiska förändringar som uppkommer vid 

cancerbehandling? 

2) Hur påverkas ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa av att genomgå en 

cancerbehandling? 

3) Hur påverkas ungdomar och unga vuxnas sociala liv av att genomgå en 

cancerbehandling? 

4) Vilket behov av stöd har cancerdrabbade ungdomar och unga vuxna av vårdpersonal 

och närstående? 
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METOD 

Design 

Beskrivande design med litteraturstudie som metod. Vilket innebär att redan befintlig litteratur 

jämförts och bearbetas för att få en sammanställning (Forsberg & Wengström, 2015). 

Kvalitativa studier användes för att få en djupare förståelse för patienternas erfarenheter, 

upplevelser och behov.  

Sökstrategi 

Sökningen av vetenskapliga studier har gjorts i databaserna Pubmed och Cinahl. Sökorden 

utformades utifrån syftet, MeSH-termer och Cinahl headings. Sökorden som användes var; 

neoplasms, cancer, adolescent, young adults, patient experience, cancer survivors, treatment, 

connectedness, communication, survivors, experience, qualitative method, coping, support (Se 

tabell 1). För att hitta artiklar som svarade till syftet användes sökorden i olika kombinationer. 

Utfallet begränsades genom avancerad sökning där åldersgrupp, publiceringsår, kvalitativa 

studier och språk valdes. De sökningar som gav färre än 400 träffar användes och titlarna lästes 

igenom. Därefter lästes abstract för läsning utifrån syftet, samt inklusions- och 

exklusionskriterier. Efter abstract läsningen gjordes ytterligare ett urval och artiklarna lästes i 

sin helhet. Därefter kvalitetsgranskades dessa och 11 sudier återstod.  
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Tabell 1. Presentation av sökresultat 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Abstrac

t som 

lästest 

Artikla

r som 

lästes 

Artiklar 

som 

uppfyllde 

kriterierna 

Pubmed Neoplasm, 

Adolescent,   

Patient,  

Experience,  

Cancer,  

Survivors 

Ålder 12-29 

Publicerade inom  

5 år  

Kvalitativ metod 

103 9 2 1 

Pubmed Neoplasm, 

Adolescent, Patient 

Experience, Cancer 

survivors, Treatment 

Ålder 12-29 

Publicerade inom  

5 år  

Kvalitativ metod 

87 4 1 1 

Pubmed Adolescents, young 

adults, 

Connectedness, 

Communication, 

Cancer survivors 

Ålder 12-29 

Publicerade inom  

5 år  

Kvalitativ metod 

1 1 1 1 

Pubmed Cancer 

treatment, 

Experience, 

Adolescents, 

Qualitative method 

Ålder 12-29 

Publicerade inom  

5 år  

Kvalitativ metod 

88 6 4 3 

Pubmed Adolescent, 

Neoplasm, 

Treatment, 

Experience, Coping 

Ålder 12-29 

Publicerade inom  

5 år  

Kvalitativ metod 

71 2 2 1 

Cinahl Adolescent, Cancer, 

Coping, Nurse, 

Experience, Support 

Vuxna 

Ungdomar  

13-18 år 

Engelska 

9 6 4 2 

Cinahl Adolescent, 

Treatment, 

Experience, Support 

Engelska 62 21 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna innefattade originalstudier med patienter i åldrarna 12-29 år som har 

genomgått en cancerbehandling. Studierna skulle innefatta både kvinnor och män. De skulle 

vara publicerade inom 10 år och godkända av en etisk kommitté alternativt beskrivit de etiska 

överväganden som gjorts. Studierna ska ha varit kvalitativa, relevanta för syftet och 

frågeställningarna samt varit applicerbara för den urvalsgrupp som valts ut. De skulle vara 

tillgängliga i fulltext via Uppsala Universitet. Artiklar som inte haft tillräckligt hög kvalité har 

exkluderats vid kvalitetsgranskningen. 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

En mall för kvalitetsgranskning har använts (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Utifrån 

frågorna i kvalitetsgranskningen och med hjälp av ett poängsystem har studierna blivit 

poängsatta. Frågor som besvarades med “Ja” gav ett poäng och frågor som besvarades med 

“Nej” eller “Vet inte” gav noll poäng. För varje studie räknades ett procentuellt resultat ut. 

Studiens poäng/maximal poäng x100. För att studien skulle uppnå hög kvalité krävdes det 80 

- 100%, medel kvalité 70 - 79% samt  låg kvalité 60 - 69% (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). De studier som hade hög eller medel kvalité har inkluderats i litteraturstudien. 

Resultatanalys 

11 vetenskapligt granskade originalartiklar där ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att 

genomgå en cancerbehandling har granskats. Granskningen är gjord utifrån de valda studiernas 

syfte, urval och analys för att besvara frågeställningarna i denna litteratursammanställning 

(Forsberg & Wengström, 2015). De slutligen utvalda artiklarna presenteras i tabellform (se 

bilaga 1). Resultaten från de utvalda studierna har granskats och analyserats utifrån likheter 

och skillnader. Resultatet har sedan sammanställts och besvarat syftet i litteraturöversikten.  

Etiska överväganden 

De studier som presenteras har tillstånd från en etisk kommitté, alternativt redogjort för etiska 

överväganden. De resultat som presenteras är objektivt framtagna och personliga värderingar 

är åsidosätta för att inte påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2015).  
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RESULTAT 

Resultatet är framtaget av studier gjorda i USA, Kanada, England, Irland, Nederländerna, 

Schweiz och Sverige där fokus ligger på ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att ha 

genomgått en cancerbehandling (se bilaga 2).  

Resultatet är sammanställt och uppdelat utifrån de temaområden som frågeställningarna 

handlade om och är sedan uppdelade i kategorier som framkommit i artiklarna. För en översikt 

se tabell 2. 

Tabell 2. Kategorier utifrån studiernas resultat 

Frågeområden Kategorier 

Upplevelser av fysiska förändringar Trötthet 

Illamående och kräkningar 

Smärta 

Kroppsliga förändringar och intimitet 

Påverkan på psykisk hälsa Dödsångest 

Brist på kontroll 

Ensamhet och isolering 

Lidande 

Påverkan på sociala livet Behov av socialt nätverk 

Behov av stöd från vårdpersonal och närstående Behov av information och kompetent personal 

Behov av emotionellt stöd 

 

Upplevelser av fysiska förändringar 

Trötthet 

En av de fysiska biverkningar som upplevdes jobbigast under cancerbehandlingen var trötthet; 

den begränsade ungdomarna och de unga vuxnas vardag och gjorde så att de inte kunde ha ett 

välfungerande vardagsliv. Patienterna upplevde att tröttheten inte heller gick att vila eller sova 

bort, vilket gjorde att det blev en känslomässig utmaning att konstant vara trött och tömd på 

energi. Känslan av maktlöshet över sin egna kropp infann sig hos dem. En patient förklarade 

att det inte kändes som att det var cancern som gjorde hen sjuk utan själva behandlingen. De 
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fysiska besvären tillkom när medicineringen och cytostatikabehandlingen startades då hen inte 

hade haft några specifika symtom av sjukdomen innan behandlingen påbörjades. Känslor av 

att det var medicineringen som gjorde patienterna sjuka var som mest rådande vid diagnosens 

debut och i början av behandlingsperioden men var ändå en återkommande känsla hos dem 

under hela behandlingen (Belpame, 2016; Ramini, Brown & Buckner, 2008). 

Illamående och kräkningar 

Illamående var en fysisk biverkning som majoriteten av de cancerdrabbade upplevde. De 

beskrev att illamåendet och de okontrollerade kräkningarna begränsade deras vardag och var 

psykiskt påfrestande. De upplevde också att läkemedel (antiemetika) ofta inte hjälpte mot 

besvären och att sjuksköterskorna inte lyssnade när de talade om att medicineringen inte hjälpte 

dem. Det var frustrerande och psykiskt påfrestande att tampas med illamående och kräkningar 

i kombination med att inte bli betrodd och att få läkemedel som inte gav effekt. Illamåendet 

och kräkningarna ledde till en sämre livskvalité både fysiskt och psykiskt (Belpame, 2016; 

Munoz et al., 2016; Philips, Haase, Broome, Carpenter & Frankel, 2017; Ramini, Brown & 

Buckner, 2008). Känslan av maktlöshet över sitt egna liv blev med dessa biverkningar 

påtagligt. Det upplevdes känslomässigt svårt att hantera då de önskade att de skulle kunna klara 

sig mer själva. De upplevde att kontrollen över deras kropp och deras liv togs ifrån dem 

(Belpame, 2016).  

Smärta  

En annan faktor som ungdomarna- och de unga vuxna upplevde begränsade deras liv var den 

kroppsliga smärtan. Många berättade att de inte kunde delta i fysiska aktiviteter och hitta på 

roliga saker med sina vänner som de tidigare kunnat göra. Det var en sorg och upplevdes som 

mycket psykiskt påfrestande. Till och med i en ungdomsgrupp för cancerdrabbade kunde det 

periodvis vara svårt att delta i fysiska aktiviteter. Det var ofta beroende på om de var under en 

behandlingsperiod eller inte. Under en behandlingsperiod var den fysiska smärtan oftast så 

påtaglig att de var tvungna att stå över aktiviteter som ungdomsgruppen arrangerade och istället 

titta på, alternativt inte närvara alls. Ungdomarna och de unga vuxna upplevde att smärtan 

skapade en oro, var psykiskt påfrestande och påverkade deras livskvalité (Cassano, 2008; 

Philips, Haase, Broome, Carpenter & Frankel, 2017). Smärtan skapade begränsningar i det 

vardagliga livet när ungdomarna och de unga vuxna var tvungna att be om hjälp ofta och på så 

sätt var beroende av sin omgivning. Det resulterade i en känslomässig utmaning där känslor 
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som brist på självständighet, maktlöshet och frihet relaterat till smärtan och beroendet av 

omgivningen påverkade det dagliga livet (Belpame, 2016).  

Kroppsliga förändringar och intimitet 

Kroppsliga förändringar upplevdes som en påtaglig biverkning av cancerbehandlingen. 

Håravfall till följd av cytostatikabehandling var en känslig och påfrestande biverkning då 

önskan att vara “normal” var rådande hos de drabbade. Många av dem upplevde att de 

kroppsliga biverkningarna som håravfall, ärr och viktförändring påverkade deras kroppsbild 

och minskade deras självförtroende. Oro över de fysiska förändringarna och en negativ 

kroppsbild upplevdes också. Flera patienter beskrev att det påverkade deras känslor och beslut 

avseende behandling. En kvinnlig deltagare med skelettcancer bestämde sig för att behålla sitt 

ben istället för att genomgå en amputation av benet på grund av att hon ville kunna använda 

shorts och kjolar senare i livet, en annan kvinnlig deltagare valde att få sina bröst avlägsnade 

och rekonstruerade på grund av att hon ville känna sig kvinnlig. En manlig deltagare beskrev 

frustration kring håravfall relaterat till behandling, inte specifikt till just håravfall på huvudet, 

då det fanns andra skalliga män utan mer till ovanligare håravfall, som att tappa ögonbrynen; 

då syns det verkligen att något är fel (Belpame, 2016).En kroppslig förändring som 

viktuppgång upplevde många som en främmande biverkning. Viktuppgången kom som en 

chock och upplevdes därmed svårt att hantera (Belpame, 2016; Foster et al.,2017; Olsson, 

Jardelt, Pergert & Enskär, 2015).  

 

Kroppsliga förändringar relaterat till cancerbehandling upplevdes även leda till svårigheter 

kring sex och samlevnad, förändrad åtrå, torra slemhinnor, svårigheter att få och bibehålla 

erektion och få orgasm. Många patienter delgav att de inte hade reflekterat över att deras 

diagnos eller behandling kunde ha en påverkan på sex och sexuella erfarenheter men senare 

rapporterade flertalet att de hade problem relaterat till det sexuella samlivet och intima 

relationer. Det kunde exempelvis handla om kroppsliga ärr, trötthet, känslan av att känna sig 

oattraktiv och problem med att få orgasm. Intima situationer och sex var för många inte viktigt 

med tanke på situationen som de befann sig i. Trots detta hade många tankar kring sex och 

intimitet och kände osäkerhet relaterat till sin kropp och fysiska hälsa. Svårigheter att få orgasm 

upplevde många var relaterat till operation i genitalierna, ryggsmärtor som påverkade den 

sexuella prestationen, lägre känslighet som kunde påverka förmågan att få orgasm, ökad rädsla 
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att få infektioner som exempelvis urinvägsinfektion och förändrad lust på grund av 

medicinering (Jervaeus et al., 2016). 

Flertalet kvinnor beskrev vaginal torrhet som en bidragande faktor till problem kring sex och 

intimitet. Det kunde upplevas pinsamt att ta fram glidmedel vid samlag, men inte heller 

bekvämt att ha samlag utan. Medicineringen kunde också ha en negativ påverkan på den 

sexuella lusten och det kunde vara en bidragande faktor till svårigheterna att få orgasm. Det 

upplevdes dock inte spontant ihopkopplat till sexuella problem men förekom. De kroppsliga 

förändringarna som medförde både fysisk och psykisk påverkan ledde till att många ungdomar 

väntade med att vara intima och att ha samlag, medan andra, oftast de som redan hade en partner 

inte påverkades. De drabbade beskrev att de sexuella samlivet fortsatte trots kroppsliga 

förändringar som ärr eller håravfall. Det fanns de som inte tyckte att samlag och cancer hade 

någonting med varandra att göra, men att det ändå kunde vara svårt att särskilja på grund av att 

det var stora delar av patientens liv. Vissa deltagare beskrev situationen som saklig utan att 

vara emotionell, medan andra kände en mer emotionell och psykisk påfrestning relaterat till 

ämnet (Jervaeus et al., 2016). Fertilitetsbesvär till följd av cancerbehandlingen upplevdes för 

de som blev drabbade som mycket jobbigt. Oro över att inte kunna få barn och impotensbesvär 

förekom (Munoz et al., 2016). 

Cancerbehandlingens psykiska påverkan 

Dödsångest 

En cancerdiagnos upplevdes som oförväntad och nästintill oförståelig i ung ålder. Tankar som 

“det är bara äldre som drabbas” var vanligt (Belpame, 2016). För unga vuxna som hade 

småbarn var dödsångesten påtaglig; tankar som att barnen inte skulle minnas föräldern som 

hen var innan sjukdomen var rådande hos många. Det upplevdes vanligare att de unga vuxna 

patienterna diskuterade tankar kring döden, medan ungdomarna engagerade sig mycket i 

aktiviteter som ett sätt att skapa distans från cancersjukdomen (Knox et al., 2017). 

 

Brist på kontroll 

Det beskrevs att behovet av att återfå kontrollen efter en cancerdiagnos genom att samla mycket 

kunskap kring sjukdomen var vanlig och skapade en trygghetskänsla   

(Olsson, Jardelt, Pergert & Enskär, 2015). Patienterna upplevde att smärtstillande läkemedel 

kunde göra dem personlighetsförändrade så att inte kunde kontrollera sitt egna beteende. Detta 

i samband med en oförståelse kring behandlingsformen, behandlingsprocessen samt att de 
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ibland tilldelades äkemedel utan en förklaring, resulterade i känslor som frustration och ilska 

(Belpame, 2016; Philips, Haase, Broome, Carpenter & Frankel, 2017). På grund av 

biverkningarna av behandlingen var patienterna beroende av omgivningens hjälp, vilket 

skapade känslor av maktlöshet och frihetsberövande. En balans mellan att själva ha kontroll 

och att låta anhöriga och sjukvårdspersonal ha kontroll var det som många eftersträvade. Det 

underlättade om patienterna var självmedvetna och självcentrerade under behandlingstiden. 

Desto mer självmedvetna patienterna var, desto mer kunde deras vilja uttryckas och tas i 

beaktande (Belpame, 2016).  

 

Ensamhet och isolering 
Känslor av ensamhet på sjukhusen gjorde att cancern kändes mer uppenbar och därmed blev 

mer psykiskt påfrestande för patienterna. Ensamheten ledde till att negativa känslor som rädsla 

och osäkerhet inför framtiden uppkom. Dessa känslor blev ännu starkare när cancerdiagnosen 

hade bearbetats och blivit mer verklig för patienterna. Många upplevde att de inte ville vara 

ensamma utan föredrog att ha sällskap. Det upplevdes vanligt att de unga distanserade sig från 

vårdpersonalen i början av sjukdomen och känslan av ensamhet blev större (Belpame, 2016; 

Philips, Haase, Broome, Carpenter & Frankel, 2017). Rädsla för att inte hitta någon partner, att 

dö oskuld och att ingen skulle vilja ha samlag med dem på grund av att det förändrade 

utseendet, beskrevs för en del som en större oro än själva cancern. Känslan av att de inte dög 

samt besvikelsen på de gamla vännerna över att de inte kände att de fick det stöd de behövde, 

kunde göra så att patienterna isolerade sig och distanserade sig från vänner och resterande 

omgivning och istället led i ensamhet (Belpame, 2016; Jervaeus et., 2016 & Knox et al., 2017).  

 

Lidande  

Att förlora självständigheten gjorde att patienterna kände sig som små barn igen. Det kunde 

skapa mer lidande än själva cancerdiagnosen (Belpame, 2016). Känslor som de upplevde var 

bland annat rädsla, förnekelse, sorg, oro, ilska och depression (Munoz et al.,2016). Fysiska 

biverkningar vid cancerbehandling, som håravfall- och/eller viktuppgång beskrevs som ett stort 

lidande hos många. Håravfallet beskrevs som en känsla av att det tog bort personens friska 

identitet. Jämförelser med friska personer skapade negativa känslor och tankar hos många. 

Cancerbehandlingarna beskrevs som intensiva, ibland kände sig patienterna för sjuka för att 

ens prata, vilket kunde påverka förmågan att knyta an till andra. Cytostatikabehandlingen, dess 

biverkningar och de smärtstillande läkemedel som gavs beskrevs som de faktorer som skapade 

mest lidande. När cancerdiagnosen var fastställd försökte många av patienterna att skapa en 
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förståelse kring varför just dem hade blivit sjuka (Foster et al., 2017; Philips, Haase, Broome, 

Carpenter & Frankel, 2017; Ramini, Brown & Buckner, 2008).  

 

Påverkan på det sociala livet 

 

Behov av ett socialt nätverk 

Det upplevdes vara oerhört viktigt med ett socialt nätverk med familj, släkt, vänner och 

vårdpersonal (Foster et al., 2017).  Känslan av att vara en del av en helhet och att tillhöra en 

större grupp och ett sammanhang beskrev många som livsviktigt. Patienterna upplevde att 

stödet från omgivningen och sociala relationer hjälpte dem att återhämta sig, hantera samt finna 

sig i sin diagnos. Trots familj och vänner upplevdes det vara gynnsamt för de drabbade att träffa 

andra personer som befann sig i samma situation. Där beskrev dem att de fick möjligheter att 

dela upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor med andra som gick igenom liknande 

situationer. Positiva erfarenheter av att utöva spirituella aktiviteter beskrevs också (Cassano, 

2008; Munoz et al., 2016; Ramini, Brown & Buckner, 2008). Att få vara en del av en större 

gemenskap där alla är i samma situation, som exempelvis en ungdomsgrupp för 

cancerdrabbade, upplevdes betydelsefullt. De upplevde att de fick möjlighet att prata med 

andra ungdomar som befann sig i samma situation och de behövde då inte berätta och förklara 

sig som de behövde göra till de friska vännerna. De beskrev att de fick möjlighet att dela 

erfarenheter, fråga om råd och diskutera problem relaterat till sin sjukdom. De beskrev också 

att de fick möjlighet att känna sig som en “normal och frisk tonåring”. De drabbade upplevde 

att det sociala nätverket i form av ungdomsgrupper inspirerade dem att se framåt i livet. Genom 

att interagera med äldre personer eller personer som hade kommit längre i sin behandling kunde 

de få hopp om framtiden. En känsla av att vara värdefull för någon annan och att kunna hjälpa 

andra i svåra situationer gav dem själva mer styrka. En stöttande omgivning upplevdes också 

lindra ångesten, ensamheten och den förtvivlan som många kände (Belpame, 2016; Cassano, 

2008; Knox et al., 2017). 

 

Ett socialt umgänge med personer som inte var sjuka upplevdes också viktigt. De unga 

upplevde att det var positivt att hålla kontakten med de tidigare och friska vännerna. Det 

upplevdes värdefullt att ha kvar sin roll i gänget och fortfarande tillhöra gruppen trots 

sjukdomen. Många berättade om rädslan att hamna längre från det tidigare och friska livet än 

vad de redan gjort och ville därför gå kvar i sin skola tillsammans med sina vänner. Vikten av 

ömsesidig acceptans och respekt mellan elev och lärare upplevdes då betydelsefull. De unga 



 

18 
 

upplevde att det var skönt att inte alltid behöva förklara varför hen inte var närvarande i skolan, 

men att personen ändå ingick i klassen. Flertalet upplevde att medlidande och sympati kunde 

förekomma. Någonting som de ofta föraktade. De beskrev att de hade skapat sig strategier i 

hanterandet av sin sjukdom och ville därmed inte ha ständigt medlidande och sympati från 

omgivningen. De beskrev också att de kunde uppleva känslor av besvikelse och bitterhet mot 

sina friska vänner, då vännerna inte alltid ansågs vara kapabla till att ge det stöd den drabbade 

behövde. Att vännerna också fortsatte sina liv som vanligt kunde vara en jobbig faktor. 

Samtidigt som de drabbade kunde uppleva känslor av utanförskap gentemot de friska vännerna, 

var samhörigheten ändå någonting som hjälpte dem att känna sig mer normala (Belpame, 2016; 

Cassano, 2008; Knox et al., 2017). 

 

Behov av stöd från vården och närstående 

Behov av information och kompetent personal 

Det ansågs viktigt med stödgrupper, medicinska informationsprogram, samt att omges av 

patienter i samma situation och ålder, då detta kunde hjälpa till att normalisera svårigheterna 

som tillkom med en cancerbehandling. Information från kompetent personal som var 

åldersanpassad och lätt att förstå var väsentlig för att patienterna skulle känna sig mer 

involverade i sitt sjukdomstillstånd. Det fanns behov av en nedskriven sammanfattning om den 

information som getts under läkarsamtal, så att de skulle komma ihåg vad som sagts. Det 

upplevdes även viktigt att läkaren/sjuksköterskan frågade patienten innan om hen ville ha 

information kring sjukdomstillståndet eller inte, samt att cancerdiagnosen inte presenterades 

på ett naturligt och normalt sätt; som om cancer i ung ålder inte vore onaturligt och oförväntat. 

Deltagarna upplevde det som positivt att få känna sig delaktiga i sin behandling (Belpame, 

2016; Matthew et al., 2016; Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015; Phillips, 2017).  

Det fanns en uppfattning om att personalen var okunnig och saknade kommunikations 

kompetensen som var nödvändig när de samtalade med tonåringar. Sjukvårdspersonalens 

kompetens och egenskaper utvärderades ofta av patienterna under de första behandlings 

faserna. Det blev svårare för de unga att knyta an till sjukvårdspersonalen om de uppfattade 

dem som påträngande, ovänliga eller ovilliga att lära känna dem på ett personligt plan. När de 

hade accepterat sin cancer och blivit mer mottagliga, var det lättare för dem att knyta an och få 

tillit till vårdpersonalen (Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015). Det upplevdes att det hade 
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underlättat att genomgå behandlingen om de hade haft en öppen dialog kring sexualitet med 

kompetent personal (Jervaeus et al., 2016).  

Familjens stöd upplevdes vara det viktigaste stödet för de drabbade trots att de föraktade 

förlusten av självständighet och frihet. Familjerelationer stärktes och upplevdes som 

livsviktigt. Relationen med läkare och sjuksköterskor upplevdes också mycket viktigt då 

ungdomarna ofta såg dem som en extra moders- eller fadersfigur (Belpame, 2016; Knox et al., 

2017; Munoz et al., 2016; Ramini, Brown & Buckner, 2008).  

Behov av emotionellt stöd  

Stöd från familj och vänner upplevdes vara mycket betydelsefull och gjorde att de kunde 

hantera sjukdomen bättre samt distrahera sig från för mycket negativa tankar kring sjukdomen. 

Speciellt vid kroppsliga förändringar som de drabbade skämdes över (Foster et al., 2017; 

Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015; Ramini, Brown & Buckner, 2008). Det ansågs viktigt 

med stöd från närvarande anhöriga vid första läkarbesöket och psykosocialt stöd med 

rådgivning generellt efter behandling (Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015).  

Många av patienterna, speciellt ungdomarna, hade svårt att prata om tankar kring döden med 

deras föräldrar eller vårdnadshavare. Att fortfarande känna att de var sig själva var viktigt för 

dem. Därav utgjorde vänner en väsentlig del i att få de drabbade att fortfarande känna sig 

normala och påminna dem om vilka de var innan de fick diagnosen. Tanken på att förlora 

förenligheten med vänner skrämde dem; vännerna höll dem informerade om vad som hände 

utanför sjukhusets väggar. Det var av väsentlig vikt att familj och vänner agerade normalt och 

höll sig positiva (Belpame, 2016). 

Stödgrupper ansågs också vara viktigt för att patienterna skulle känna uppmuntran till att delta 

i aktiviteter som på så sätt fick dem att känna samhörighet till andra cancerdrabbade (Ramini, 

Brown & Buckner, 2008). 

Vikten av emotionellt stöd från sjukvårdspersonal var väsentligt; de drabbade upplevde att de 

hanterade sjukdomen bättre då. Det var av stor vikt att sjuksköterskor och läkare var ärliga mot 

dem. Många såg sjukvårdspersonalen som en moders/fadersfigur, vilket fick dem att känna sig 

trygga (Ramini, Brown & Buckner, 2008). De upplevde ett behov av att bygga trygga relationer 

till sjukvårdspersonalen. Ett behov av rådgivning efter att cancerbehandling var avslutad fanns 

för att hjälpa dem att bearbeta cancer upplevelsen så att de på så sätt kunde gå vidare med ett 

normalt liv. Att vårdpersonalen såg patienterna som individer med unika känslor och tankar 
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och med ett liv utanför sjukhusets dörrar, var väsentligt för en god vård. De drabbade 

eftersträvade en öppen och personlig relation med sjuksköterskorn och övrig vårdpersonal. Det 

gjorde att cancerupplevelsen blev tryggare och mer lätthanterlig. De unga patienterna behövde 

bli sedda och lyssnade på och de behövde känna att sjukvårdspersonalen tog deras åsikter och 

problem på allvar. Vårdpersonal som inte tog dem på allvar och agerade på ett oförskämt sätt 

var enormt frustrerande för de drabbade. De ville bli behandlade som ungdomar och inte som 

småbarn och de ville kunna samtala om diverse ting som de inte ville samtala med närstående 

om. Det ansågs också viktigt att de fick behålla samma rutiner som i hemmet och att deras 

privatliv respekterades även på sjukhuset (Belpame, 2016; Essig, Steiner, Kuehni, Weber & 

Kiss, 2016; Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015).  

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka ungdomar och unga vuxnas upplevelser av 

att genomgå en cancerbehandling och vilket behov av stöd som behövts under behandlingen. 

Att få en cancerdiagnos i ung ålder var en djupt traumatisk upplevelse. Vid denna unga ålder 

hade tankar kring döden oftast inte uppkommit ännu. Ungdomsåren, från det att personen fyller 

12 år, beskrevs som en tid där känslan av att vara odödlig var vanlig och därav blev det ännu 

mer påfrestande att diagnostiserad med cancer; realisationen att döden faktiskt var verklig blev 

mer ångestladdad och svårbegriplig (Matthew et al., 2016). Fysiska upplevelser som kommit 

fram utifrån syftet var; smärta, trötthet, illamående och kroppsliga förändringar som kom att 

påverka de drabbades vardag och deras livskvalité. Resultat kring psykiska påfrestningar som 

framkom var; dödsångest, brist på kontroll och ensamhet. Upplevelserna kunde skilja sig 

mellan de drabbade men var mestadels likartade. I resultatet visade det sig också att ett socialt 

nätverk och emotionellt stöd från omgivning och sjukvårdspersonal hade stor betydelse för 

hanteringen av cancerdiagnosen och för att genomgå behandlingen på bästa sätt. Stödet från 

omgivningen innefattade både familj, de tidigare och friska vännerna, nyfunna sjuka vänner 

som befann sig i samma situation samt sjukvårdspersonal som förstod, tog sig tid, pratade och 

informerade patienterna om vad som skulle hända. Stödet kunde på så sätt minska både 

livslidandet och vårdlidandet hos patienten.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras under följande rubriker; utseendeförändringar, brist på kontroll, det 

sociala nätverkets betydelse och vikten av åldersanpassad vård. Dessa områden har valts av 

anledning till vad som framkommit som viktigast i resultatet.  

Utseendeförändringar 

Utseendeförändringar till följd av cytostatikabehandlingar var en aspekt som spelade stor roll 

för det allmänna måendet hos de cancerdrabbade (Belpame, 2016). Kroppsliga förändringar 

kunde exempelvis vara håravfall, upp- och/eller viktnedgång och kroppsliga ärr. Dessa fysiska 

förändringar blev mer påtagliga och påfrestande för dem då de redan kände ett stort behov av 

att passa in och inte sticka ut från mängden. Kvinnliga deltagare upplevde exempelvis att deras 

kvinnlighet blev påverkad vid håravfall och känslor av att inte känna sig attraktiv uppstod. Det 

kunde gå så pass långt att de kroppsliga förändringarna kunde påverka besluten om 

behandlingsalternativ. En del kunde avstå från viss behandling som kunde varit livräddande på 

grund av de fysiska biverkningar som skulle drabba dem (Belpame, 2016; Foster et al., 2017; 

Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015). De fysiska förändringarna tillhör kategorin 

sjukdomslidande; detta handlar om smärta relaterat till sjukdomen i sig och inte något 

vårdpersonalen kan styra över. Däremot skulle sjukvårdspersonalen kunna minska vårdlidandet 

genom att förmedla adekvat information och se till så att patienten har den information hen 

behöver kring exempelvis peruker, eftersom vårdlidande handlar om hur vårdpersonalen agerar 

med patienten (Wiklund, 2014).  Ungdomar och unga vuxna blir mycket påverkade av de ideal 

och normer som är rådande i samhället. Det är svårt att uppnå de kroppsideal som vårt samhälle 

eftersträvar; för en person med cancer som genomgår behandling blir dessa ideal omöjliga att 

uppnå. De bär på uppfattningar om att de inte duger om man som kvinna inte är smal och som 

man inte är muskulös (Hwang & Nilsson, 2011). För flera av deltagarna var viktuppgång vid 

en viss behandling en stor chock då det inte delgivits någon information kring denna biverkning 

innan behandlingen initierades. Det gjorde att patienterna inte var förberedda och kunde ställa 

in sig på en eventuell viktuppgång (Belpame, 2016; Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015). 

Det påvisas hur viktigt det är att informationen är adekvat och att kommunikation är 

individanpassad så att patienten verkligen förstår sitt tillstånd för att kunna hantera det på bästa 

sätt (Ranmal, Prictor & Scott, 2008).   
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Brist på kontroll 

I ett flertal studier framkom det att ungdomarna och de unga vuxna upplevde brist på kontroll 

över sina liv och sina kroppar. Det skapade känslor av oro, dödsångest, ensamhet och isolering 

(Jervaeus et al., 2016; Knox et al., 2016). Känslor som brist på kontroll och oro  ledde till att 

många började fantisera och skapa känslor av ängslan inför framtiden och över vad som komma 

skall. Enligt Edwingson och Enskär (2008) har tonåringar behov av att ha kontroll över vad 

som ska hända och varför, för att inte skapa känslor av ångest och rädsla. I artikeln skriven av 

Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär (2015) framkom det att flertalet patienter försökte återfå så 

mycket kontroll som möjligt genom att samla kunskap om sjukdomen. Det gav dem en känsla 

av trygghet. Detta stöds av Hagelin (2008) som menar att välbefinnande och känslan av kontroll 

hänger samman. Det är viktigt att informera och förbereda patienten kring vad som ska hända 

och symtom som kan förväntas, för att på så sätt få personen att känna sig trygg och förberedd. 

Tryggheten kan också medföra att mängden smärtstillande läkemedel kan minskas (Ljungman, 

2000). Enligt Almås, Valand, Aksel Bilicz & Berntzen (2006) frisätts kroppens egna 

smärthämmande substanser om patienten känner sig trygg, vilket i sin tur kan medföra att 

mängden smärtstillande läkemedel kan minskas och därmed också sjukdomslidandet. Vikten 

av tillit och tilltro till sjuksköterskan är därför viktig. Om patienten känner sig trygg kan det 

förstärka effekten av smärtbehandling. Detta är att ha i beaktande då flera deltagare i studierna 

upplevde att smärtstillande läkemedel inte gav effekt och att sjuksköterskorna inte lyssnade när 

de försökte förmedla det. Det skapade känslor av frustration, ilska och återigen brist på kontroll 

över sin kropp och sitt liv. Detta är ett tydligt exempel på att tilliten, tilltron och 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patienten spelar stor roll i behandlingen (Belpame, 

2016; Phillips, 2017).  

ICN’s etiska kod för sjuksköterskor menar att “Sjuksköterskan ansvarar för att 

patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt 

anpassat sätt som grund för samtycke till vård och behandling” samt att “Sjuksköterskan 

uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Hälso-och sjukvårdslagen föreskriver också att patienten ska vara delaktig i sin egen vård och 

de besluts om fattas kring den (SFS, 1982: 763). Därav är det enligt lag en skyldighet av 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal att ge adekvat information och behandlingsalternativ 
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samt säkerställa att patienten har förstått sin situation (Eldh, 2014). Det kan i sin tur minska 

vårdlidande och öka känslan av kontroll (Wiklund, 2014). 

Det sociala nätverkets betydelse 

Vikten av att ha ett socialt nätverk togs upp i majoriteten av studierna. Det upplevdes mycket 

viktigt att ha ett socialt nätverk med familj, släkt, vänner och sjukvårdspersonal i svåra 

situationer och för att bibehålla ett så ”normalt” liv som möjligt. Stödet från omgivningen 

hjälpte ungdomarna- och de unga vuxna att hantera sin sjukdom. De upplevde att när jobbiga 

tankar och känslor dök upp var det skönt att inte vara ensam utan att ha någon att prata med. I 

studien av Cassano (2008) framkom också vikten av att ha ett socialt nätverk med andra 

cancersjuka ungdomar- och unga vuxna. Här fick de möjlighet att dela erfarenheter, tankar och 

känslor relaterat till sin sjukdom. De kunde då prata med jämngamla personer som kunde 

relatera och verkligen förstå utan att personen behövde förklara sig på samma sätt som för en 

frisk vän. De kunde tillsammans också känna sig som självständiga vanliga tonåringar. 

Enligt Edwinson & Enskär (2008) är ungdomsåren en tid för frigörelse från familj och hem. 

De menar att det är viktigt att patienten får behålla aktiviteter, relationer och skolgång för att 

skänka mening åt livet och upprätthålla relationer. Det stämmer överens med studierna som 

visade att det var mycket viktigt för ungdomarna- och de unga vuxna att behålla det sociala 

nätverket med de gamla vännerna som inte var sjuka. Det upplevdes betydelsefullt att vara en 

del av det gamla gänget med vänner trots att personen inte kunde medverka i sociala 

sammanhang i samma utsträckning som innan hen blev sjuk. Trots det positiva med att fortsätta 

vara en del av det gamla kompisgänget kunde ungdomarna känna känslor av besvikelse och 

bitterhet gentemot de friska vännerna. Vännerna kunde påminna dem om det tidigare friska 

livet och därmed hur sjuk personen faktiskt var. De jämförde sig med de friska vännerna och 

såg skillnaden mellan dem både fysiskt, psykiskt och socialt. Detta styrks av Hwang & Nilsson 

(2011) som menar att relationen till jämnåriga under ungdomsåren är mycket betydelsefull. Det 

är under denna period som kamraterna fungerar som ett bollplank, vilket inte riktigt var möjligt 

för en svårt sjuk tonåring eller ung vuxen. De friska vännerna kunde inte relatera och förstå på 

samma sätt och skillnaden mellan dem blev mer påtaglig. Att inte kunna medverka i samma 

utsträckning, vara borta från skola, aktiviteter och roligheter gjorde patienterna påminda de 

begränsningar som sjukdomen förde med sig. Att känna sig utanför och oförstådd av vänner 

och närstående kan skapa livslidande; då den cancerdrabbade inte blir bekräftat på det sätt som 
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är nödvändigt och om vårdpersonalen saknar kunskap och kompetens kan det skapa 

vårdlidande (Wiklund, 2014).  

Vikten av åldersanpassad vård 

I ett flertal av studierna har det diskuterats hur viktigt det är att ungdomar och unga vuxna 

vårdas på en vårdavdelning där det finns patienter i samma åldrar som de själva. Ungdomar 

och unga vuxna drabbas ofta inte av samma cancerdiagnoser som äldre gör, vilket gör att det 

skulle behövas sjukvårdspersonal med en djupare kunskap kring just dessa diagnoser och 

därmed har kompetensen att bemöta ungdomar och unga vuxna på ett adekvat sätt. Bemötandet 

av ungdomar och unga vuxna skiljs från bemötandet av en äldre människa. Som sjuksköterska 

är det viktigt att vara välutbildad och ha vetskap om hur man bäst talar med och informerar 

denna patientgrupp. Det gör att de känner sig lugna och trygga, vilket ökar tilliten och 

välmåendet hos dem (Belpame, 2016; Comis, 2017; Knox et al., 2016; Olsson, Jarfelt, Pergert 

& Enskär, 2016; Phillips, 2017). Det minskar även vårdlidande om personalen är kunnig 

(Wiklund, 2014).  

Ur ett samhällsperspektiv skulle ett alternativ till det som finns i nuläget: pediatriska och 

onkologavdelningar för vuxna, vara onkologiska avdelningar för ungdomar och unga vuxna. 

Det är något som behöver diskuteras i ett större samhällsperspektiv då vården grundar sig i 

vetenskap och tillförlitlig information och erfarenhet. Det framhävs i hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1997:142,2½§) och i regeringsformen (1974:152) att sjukvård ska ges till alla människor 

på lika premisser. Det framgår i människovärdesprincipen om människors lika värde; alla har 

samma rättigheter när det kommer till hälso- och sjukvård (Norberg & Ternestedt). 

Omvårdnaden ska göras på ett sätt där de mänskliga rättigheterna respekteras och där 

människors värderingar och uppfattningar om livet tas i beaktande samt att patienten har 

tillräckligt med information och kunskap om sin sjukdom för att kunna godkänna viss 

medicinsk behandling, ge informerat samtycke samt att patienten har rätten att välja om hen 

vill genomföra eller avstå behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

I studierna var patienterna vid diagnosens debut väldigt uppmärksamma på läkares och 

sjuksköterskors bemötande och kompetens. De kände sig inte trygga om vårdpersonalen inte 

hade erfarenhet och kunskap kring cancerdiagnosen och inte kunde förmedla den information 

som önskades. Sjukvårdspersonalen bör ha kunskap kring hur ungdomar och unga vuxna tar 

emot information och hur de föredrar att bli bemötta, vilket många av patienterna upplevde att 
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sjukvårdspersonalen inte hade. Det blev då svårt för sjukvårdspersonalen att skapa ett 

förtroendeingivande första intryck hos patienten. När den första chocken hade lagt sig och de 

började bearbeta och acceptera cancerdiagnosen kunde ett djupare band skapas mellan dem. 

När sjukvårdspersonalen väl hade fått patientens förtroende skapades ett speciellt band mellan 

dem och de blev som en extraförälder för den sjuke (Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär, 2015).  

Metoddiskussion 

Vid sökning av artiklar var utbudet stort och vi fick många träffar. Vid urvalet av artiklarna 

lästes de artiklar vars abstract svarade mot syftet. Vissa av artiklarna svarade mot en del av 

syftet medan andra svarade mot flera delar av syftet. Eftersom sökningen begränsades till 

artiklar i fulltext som kunde nås via Uppsala Universitets bibliotek kan relevanta artiklar ha 

missats. För att studierna skulle vara aktuella valde vi att inkludera studier publicerade inom 

10 år. De artiklar som slutligen valts ut är därmed fortfarande aktuella och ökar trovärdigheten 

i litteratursammanställningen. Syftet innefattade patienternas upplevelser, vilket låg till grund 

i valet att använda kvalitativa studier. Studierna genomfördes i USA, Kanada, England, Irland, 

Nederländerna, Schweiz och Sverige vilket ger arbetet en bredd och är överförbart i västländer. 

Vissa resultat kan dock vara svåra att överföra då ungdomar och unga vuxna i detta åldersspann 

skiljer sig mycket. Dessutom kan kulturella skillnader och livsstilar skiljas åt. Vid 

kvalitetsgranskning av studierna använde vi oss av frågor enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006). Forskningsetiska aspekter och samhällsetiska överväganden övervägdes i 

samtliga artiklar. Fokus vid kvalitetsgranskningen låg vid att studiernas metod och resultat 

skulle vara tydligt beskrivet och besvara vårt syfte. De artiklar som uppfyllde medel- eller hög 

nivå av kvalitetsgranskningen inkluderades vilket gör vårt resultat tillförlitligt.  

Studiens styrkor; det finns mycket material kring ämnet ungdomars och unga vuxnas 

upplevelser av att ha genomgått en cancerbehandling. Vi har hittat flertal studier som svarar 

till vårt syfte och beskriver patienternas upplevelser på ett djupgående och begripligt sätt. På 

grund av det stora utbudet av studier har vi kunnat välja ut de som håller god kvalité. Då flera 

av studiernas resultat varit snarlika, ser vi det som ett tecken på att resultatet är tillförlitligt. Då 

studierna är kvalitativa och deltagarna har beskrivit sina upplevelser med egna ord, ser vi även 

det som en indikation på att flera cancerdrabbade patienter har liknande upplevelser och 

resultatet därmed blir överförbart.   
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Studiens svagheter; trots det stora utbudet av artiklar har många av studierna som gjorts endast 

svarar till en del av vårt syfte och inte till hela syftet. Det kan också vara positivt då studierna 

riktar in sig mot en specifik frågeställning och därmed en del av vårt syfte då kvalitén på studien 

blir hög. Då de utvalda studierna riktar in sig på deltagarnas upplevelser får vi en utförlig och 

bred bild av dessa. 

Slutsats 
Det har framkommit att cancerdrabbade ungdomar och unga vuxnas anser att deras fysiska- 

och psykiska hälsa påverkas av hur de blir bemötta av vårdpersonalen. Därav skulle det vara 

av fördel om vårdpersonal som arbetar med denna patientgrupp har kunskap om patienternas 

upplevelser av att genomgå en cancerbehandling, för att kunna ge rätt stöd och information. Då 

ungdomar redan känner ett stort behov av att passa in har utseendeförändringar relaterat till 

cancerbehandlingen blivit påtaglig. Att ha kontroll över sin situation och att ha tillit till 

vårdpersonalen har framkommit som viktiga faktorer för den allmänna hälsan hos denna 

patientgrupp. Det är därför av stor vikt att sjukvårdspersonalen förbereder och informerar 

patienterna, samt skapar en god och tillitsfull relation till dem. Om det skulle finnas 

onkologiska avdelningar för just ungdomar och unga vuxna där personalen skulle vara mer 

specialiserade på just denna patientgrupp och de cancer typer som drabbar ungdomar- och unga 

vuxna skulle omvårdnaden för dessa patienter kunna förbättras.  
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Bilaga 1 

Artikelmatris 

Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Författare:  
Belpame N 
Titel: 
'The AYA Director'': A 
Synthesizing Concept to 
Understand Psychosocial 
Experiences of 
Adolescents and Young 
Adults With Cancer. 
Tidsskrift: 
Cancer Nursing 
År: 2016 
Land: USA 

Beskriva  
psykosociala 
upplevelserna hos 
ungdomar och 
unga vuxna med 
cancer. 

Kvalitativ 
metod med 
semistruk- 
turerade 
intervjuer 

Ungdomar och unga vuxna från fyra 
avdelning; barnavdelning, medicinsk- 
onkologiavdelning, hematologisk avdelning 
och ortopediavdelning rekryterades. 
Ungdomar som befann sig i diagnos stadiet, 
aktiv behandling och 
uppföljningsvård rekryterades. 

Två huvudteman togs fram; Fysiska konsekvenser som 
innefattade förlust av självständighet och känslor av ensamhet 
som var två utmaningar relaterat till cancersjukdomen. Det andra 
huvudtemat var Olika hanteringsstrategie; undvika tankar om 
möjligt hot mot livet, positiv attityd, upprätthålla ett normalt liv, 
sociala nätverk, styra över sin egen sjukdom etc. 

Medel 

Författare:   
Cassano J 
Titel: 
Talking With Others Who 
“Just Know”: Perceptions 
of Adolescents With 
Cancer Who Participate in 
a Teen Group 
Tidsskrift:  Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing 
År: 2008 
Land: Kanada 
 

Undersöka och 
beskriva 
cancersjuka 
ungdomars 
upplevelser av att 
delta i en 
ungdomsgrupp för 
cancersjuka 
ungdomar.  

Kvalitativ 
deskriptiv 
intervjustudie 

Cancersjuka ungdomar över 13 års ålder 
som deltog i en ungdomsgrupp för 
cancersjuka ungdomar. 

2 st huvudteman utvecklades.  
Positiva upplevelser; som innefattade underkategorierna  
“Prata med andra som vet”,  “Dela upplevelser och ha kul som en 
normal tonåring” och “Inspirera, ge och få”. 
Utmanande upplevelser vid medverkande i en ungdomsgrupp för 
cancersjuka ungdomar; de innefattade underkategorierna  
“Nivå av aktiviteter” och “Hantera dödsfall av en gruppmedlem”. 

Medel 
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Författare:  
Essig, S 
Steiner, C 
Kuehni, CE 
Weber, H 
Kiss, A. 
Titel: Improving 
communication i 
Adolescent Cancer Care: 
A Multiperspective Study   
Tidskrift: Pediatric blood 
& Cancer 
År: 2016 
Land: Schweiz 

Att vårdpersonal 
ska förbättra sin 
kommunikation 
med patienterna; 
att öva på 
kommunikation 
kan förbättra 
relationen mellan 
patienter, 
vårdpersonal samt 
vårdnadshavare.  

Multipers-
pektiv 
kvalitativ 
studie.  

16 st ungdomar som överlevt cancer,  
8 st föräldrar  till cancerungdomar,  
12 st pediatriska onkologer och 8 st onkolog 
sjuksköterskor deltog i 11 fokusgrupper där 
de diskuterade deras erfarenheter av att 
kommunicera med varandra.  

Hur ser ramverket ut för hur professioner kommunicerar med 
patienter; de olika perspektiven på faktorerna som gör 
kommunikation svår samt de olika förväntningar som finns hur 
kommunikation från läkare och sjuksköterskor  ser ut och hur 
kommunikations färdighetstränings kurser utvecklas för de som 
jobbar inom ungdomsonkologi. 

Hög 

Författare: 
Foster, RH.  
Brouwer, A.  
Dillon, R.  
Bitsko, M.  
Godder, K  
Stern, M. 
Titel: Cancer was a speed 
bump in my path to 
enlightenment:” A 
qualitative analysis of 
situational coping 
experiences among young 
adult survivors of 
childhood cancer 
Tidskrift: Journal of 
Psychosocial Oncology 
År: 2017 
Land: USA 

Ta reda på hur 
ungdomar- och 
unga vuxna 
hanterar en 
cancerdiagnos och 
vilka 
hanteringsmetoder 
de använder sig 
av.  

Kvalitativ 
metod.  

47 deltagare i åldrarna 18-30 år. Majoriteten av de negativa reaktioner som barn får när de drabbas 
av en cancersjukdom sker precis när cancern blivit 
diagnostiserad.. Kognitiv beteendeterapi och stöttande 
interventioner må vara det mest gynnande i den initiala post 
diagnos fasen och skapar förmodligen kvarvarande fördelar, 
prestationer samt djupgående effekter av att ha genomgått en 
cancerbehandling. 

Hög 
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Författare:  
Jervaeus, A.  
Nilsson, J.   
Eriksson, Le.  
Lampic, C.  
Widmark, C.  
Wettergren, L.  
Titel: Exploring 
childhood cancer 
survivors' views about sex 
and sexual experiences -
findings from online focus 
group discussions 
Tidsskrift: European 
journal of oncology 
nursing : the official 
journal of European 
Oncology Nursing Society 
År: 2016 
Land: Sweden 
 

 Undersöka cancer 
överlevares åsikter 
och upplevelser av 
sex och sexuella 
upplevelser under 
behandling samt 
deras behov av 
stöd från 
vårdpersonalen 
kring sex och 
sexuella 
erfarenheter. 

 Öppna 
intervjufrågor 
i onlineform 
Kvalitativ 
metod. 

133 st deltagare, varav 36 % var mellan  
16 -25 år. 

En huvudkategori framkom: Kan cancer påverka mitt sexuella 
liv? Med fyra underkategorier::sex anses fungera bra, känslor av 
osäkerhet och att hamna efter, sex relateras till ett stabilt 
förhållande och osäkerhet relaterat till kroppsliga förändringar på 
grund av  cancerbehandlingen. 
Psykosocialt: oro, vara skygg, osäkerhet och att hamna efter. 
Fysiskt: vaginal torrhet, svårigheter att få orgasm. 
Många tyckte inte att dessa problem hade diskuterats mycket med 
sjukvårdspersonal. 

Hög 

Författare:  
Munoz, A 
Kaiser, K 
Yanez, B¨ 
Victorson, D.  
Garcia, S 
Snyder, M  
Salsman, J.  
Titel: Cancer experiences 
and health-related quality 
of life among racial and 
ethnic minority survivors 
of young adult cancer: a 
mixed methods study 
Tidsskrift: Supportive 
care in cancer 
År: 2016 
Land: Nederländerna 
 

Studera 
upplevelserna  
och den 
hälsorelaterade 
livskvalitén hos 
unga vuxna som 
har genomgått en 
cancer-
behandling. 
 

Semistrukt-
urerad 
kvalitativ 
metod. 
 

31 st unga vuxna etniska minoriteter som 
hade genomgått cancerbehandling inom de 
senaste 0 - 5 åren.  
De rekryterades från ett omfattande 
cancercenter och var strategiskt utvalda. 
 

Både positiva och negativa erfarenheter uppenbarades.  
Hälsoproblem, men också tillväx och positiva livsförändringar 
relaterat till cancern. Förändringar som togs upp var; förändrat 
perspektiv på livet, emotionella effekter, psykosociala effekter, 
behandlingseffekter, beteendeeffekter samt uppskattning till livet. 

Medel 
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Författare:  
Olsson, M  
Jarfelt, M 
Pergert, P 
Enskär, K. 
Titel: Experiences of 
teenagers and young 
adults treated for cancer in 
Sweden 
Tidskrift: European 
journal of oncology 
nursing : the official 
journal of European 
Oncology Nursing Society 
År: 2015 
Land: Sweden 

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera de 
behov och krav 
som cancersjuka 
ungdomar-  och 
unga vuxna i 
Sverige anser vara 
viktigast. 

Kvalitativ 
metod.  

44 st deltagare i åldrarna 15-29 år. Resultaten kan summeras in i fyra kategorier: Personliga 
professionella interaktioner, kunskap och deltagande, 
åldersanpassad miljö samt stöd. Viktiga behov som ungdomar- 
och unga vuxna har varierar över tid beroende på den individuella 
situationen. Tidsbegränsningen av cancer erfarenheten kan 
beskrivas som en sammanhängande enhet: Vid diagnosen, under 
behandling samt eftervården av cancerbehandling. 

Hög 

Författare:  
Knox, M. 
Hales, S 
Nissim, R 
 Jung, J 
Lo, C. 
Zimmermann, C 
Rodin, G. 
Titel: Lost and stranded: 
the experience of younger 
adults with advanced 
cancer 
Tidskrift: Supportive 
Care in Cancer 
År: 2016 
Land: Kanada 

Nuvarande 
litteraturen kring 
ungdomar- och 
unga vuxna med 
cancer fokuserar 
mest på kurativ 
cancer och 
överlevnad och 
inte avancerad 
cancer. Syftet vara 
att skapa mer 
förståelse kring 
ungdomar- och 
unga vuxna med 
avancerad cancer.  

Intervjuer med 
öppna frågor. 
Kvalitativ 
metod. 

Deltagarna som inkluderades var 18 – 39 år 
och hade en avancerad cancerdiagnos.   

En cancerdiagnos var allmänt uppfattad som en sjukdom som 
drabbade äldre individer. Den stora utmaningen med att leva med 
en obotlig cancerdiagnos fanns hela tiden med i tankarna men var 
svår att tala om. Dessa individer kände att drömmarna om livet 
försvann och att det blev ett avbrott från utvecklandet av att skapa 
sig en vuxen identitet, att bli autonoma samt att skapa nya 
relationer. Många uttryckte motvillighet att engagera sig i 
individuella psykoterapeutiska behandlingar.  

Medel 
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Författare:  
Phillips, Celeste R 
Titel: 
Connecting with 
healthcare providers at 
diagnosis: 
adolescent/young adult 
cancer survivors’ 
perspective. 
Tidskrift: International 
journal of qualitative 
studies on health and 
wellbeing 
År: 2017 
Land: USA 

Att beskriva de 
erfarenheter 
ungdomar som 
gått igenom 
cancerbehandling 
i tonåren haft samt 
deras erfarenheter 
av vården; om de 
känt en 
anknytning och 
samhörighet till 
vårdpersonalen 

Kvalitativ 
studie, 
Colaizzis 
analysmetod 

Nio deltagare i åldern 20 - 23 år som blivit 
diagnostiserade med cancer mellan  
15 - 18 år blev intervjuade.   
Deltagarnas cancerbehandling varade 
mellan 3 - 38 månader.  

Att ungdomar som gått igenom cancerbehandling är osäkra på om 
sjukvården går att lita på. Vissa rön ökar medvetenheten om att 
handlingar och beteenden från sjukvården hindrar anknytningen 
till ungdomar. Vid cancer diagnosen råder en tid av förvirring och 
känslomässigt kaos som gör det svårare för ungdomarna att knyta 
an till sjukvårdspersonalen.  Det är först när ungdomarna börjat 
acceptera deras sjukdom som dom börjar skapa ett band med 
sjukvårdspersonalen 

Hög 

Författare: 
Ramini SK 
Brown R 
Buckner EB 
Titel: 
Embracing changes: 
adaptation by adolescents 
with cancer. 
Tidsskrift: Pediatric 
nursing 
År: 2008 
Land: USA 

Med hjälp av en 
modell kallad 
“Roy adaption 
model”, 
undersöka 
ungdomars och 
unga vuxnas 
anpassnings- 
strategier till sin 
cancerdiagnos 

Kvalitativ 
studie. 
Deskriptiv 
intervju- 
studie.  
 

Kvinnliga och manliga ungdomar och unga 
vuxna i åldrarna 
16-25 år från onkologisk/ hematologisk 
avdelning som upplevt cancer som 
ungdomar.  

4 st huvudkategorier presenterades. Psykologiska erfarenheter; 
illamående, kräkningar, svaghet, extrem trötthet och smärta. 
Patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte lyssnade på dem 
de talade om att de inte tyckte att läkemedel hjälpte dem. 
Självbilden; självkänsla och uppskattning av livet. Patienterna 
upplevde att de mognade i en högre takt än personer i samma 
ålder. De anpassningsstrategier de använde sig av var att bära 
bandana och peruk, de fick stöd från anhöriga och upplevde då att 
de uppskattade livet mer. Rollfunktionsläget; behovet att ha en 
roll i ett större sammanhang gällande familj, vänner och 
omgivning. 

Hög 

Författare:   
Wicks L 
Mitchell A 
Titel: 
The adolescent cancer 
experience: loss of control 
and benefit finding 
Tidskrift: European 
journal of cancer care 
År: 2010 
Land: England & Irland 
 
 

Undersöka 
ungdomars 
upplevelser av att 
diagnostiseras och 
behandlas för 
cancer. 

Kvalitativ 
metod med 
semistruk- 
turerade 
intervjuer. 

14 st ungdomar i åldrarna 14-19 år vid tiden 
för diagnos. 

2 st  övergripande teman framkom; Förlust av kontroll och 
Fördelar. Ungdomarna förmedlade att känslan av förlust av 
kontroll resulterade i en känsla av frustration, känslor av 
otillräcklighet och ilska och bristande överensstämmelse med 
behandlingen. Upplevda fördelar med cancerupplevelsen 
inkluerade förättrade personliga egenskaper, förstärkta relationer 
och materialvinster. Resultatet understryker behovet av effektiv 
kommunikation, psykologiskt stöd och flexibilitet av 
omgivningen i omhändertagandet av en cancerdrabbad ungdom 
 

Medel 
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