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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 800 unga vuxna i åldern 16-30 år varje år av en 

cancersjukdom. Studier har visat att det inte enbart är den medicinska behandlingen som 

påverkar hur patienter lever med sin cancer, utan också hur deras psykiska mående påverkas. När 

en ung vuxen drabbas av en cancerdiagnos kan tankar om sjukdomen, döden, förändrade 

kroppsbild, förlust av fertilitet etcetera vara särskilt oroande och ångestframkallande. För att 

uppnå god hälsa och livskvalitet är det viktigt med vårdande och goda relationer mellan patient 

och sjuksköterska.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att: 1) Undersöka unga vuxnas upplevelser av att drabbas 

av en cancersjukdom, 2) Upplevt behov av stöd från vårdpersonal samt 3) Upplevelse av 

psykosocialt stöd från sjuksköterskor under- och efter behandling. 

Metod: Litteraturstudie där kvalitativa artiklar söktes med hjälp av databasen Pubmed. Totalt 10 

artiklar valdes ut av sammanlagt 27 artiklar då de uppfyllde inklusionskriterierna och bedömdes 

vara av medel eller hög kvalitet. 

Resultat: I analysen framkom nio teman utifrån de tre olika frågeställningarna; inställningar och 

känslomässiga reaktioner i anknytning till sjukdomen, förändrad identitetsuppfattning, positiva 

aspekter av sjukdomen, reaktioner efter behandling, stöd från familj och vänner, stöd och 

anpassning i vården, informativt stöd, personligt och känslomässigt stöd samt delaktighet och 

tillit. Behovet av information från vårdpersonal var särskilt framträdande, speciellt kring ämnena 

kring sexualitet och fertilitet. Vikten av att få information på ett lättförståeligt sätt belystes. 

Majoriteten av alla unga vuxna upplevde stödet från sjuksköterskor som positivt. De kände 

trygghet, tillit och glädje när sjuksköterskorna fanns där för dem. 

Slutsats: Unga vuxna har ett stort behov av kontinuerlig information och vägledning under och 

efter cancerbehandling. Sjuksköterskor behöver bli bättre på att kommunicera med och delge 

dessa unga relevant information för att minska risken för negativ påverkan på deras psykiska 

hälsa. Sjuksköterskor har en viktig roll att ge råd och information kring områden som patienten 

känner brist och osäkerhet inför. 

Nyckelord: Ung vuxen, cancer, upplevelser, behov, psykosocialt stöd, sjuksköterskor. 



 

  

ABSTRACT 

Background: In Sweden, approximately 800 young adults between 16-30 years of age are 

affected by a cancer disease. Studies has shown that this is not only the medical treatment that 

affects how patients live with their cancer, but also how their psychological health are affected. 

When a young adult gets a cancer diagnosis can thoughts about the disease, death, changed body 

image, loss of fertility etcetera be particularly disturbing and anxiety evoking. To achieve good 

health and quality of life, care and good relations between patient and nurses are important.  

Aim: The aim of the literature study was to: 1) Examine young adults experiences of a cancer 

disease, 2) Experienced need of support from healthcare professionals and 3) Experiences of 

psychosocial support from nurses during and after treatment. 

Method: A literature study where qualitative articles were searched through the database 

Pubmed. 10 original articles out of a total of 27 articles were included because they met the 

inclusion criteria and were either medium or high quality. 

Results: The analysis revealed nine themes based on the three questions; attitudes and emotional 

reactions related to the disease, changed perception of identity, positive aspects of the disease, 

post-treatment reactions, support from family and friends, support and adaptation within health 

care, informative support, personal and emotional support and participation and trust. The need 

for information from healthcare professionals was particularly prominent, especially on the 

topics of sexuality and fertility. The importance of obtaining information in a manner that is easy 

to understand was highlighted. The majority of young adults experienced positive support from 

nurses which made them gain confidence, trust and joy. 

Conclusion: Young adults have an increased need for continuous information and guidance 

during and after treatment. Nurses need to be better at communicating, which would contribute 

to increased understanding and provide security for the patient in order to feel better mentally. 

Nurses have an important role in providing advice and information in areas which the patient 

lack knowledge in. 

Key words: Young adult, cancer, experiences, needs, psychosocial support, nurses. 
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BAKGRUND 

Cancer 

Idag finns det cirka 200 olika typer av cancersjukdomar. Cancer innebär att det sker en 

okontrollerbar celldelning i kroppen som till slut bildar en tumör som växer sig allt större. 

Cancercellerna kan sprida sig vidare i kroppen och skapa så kallade metastaser (Socialstyrelsen, 

2018). Varje år får ungefär 60 000 personer i Sverige en cancerdiagnos, av dem som drabbas är 

ca 800 unga i åldern 16-30 år (Ung Cancer, i.d.). Behandling av cancer kan omfatta kirurgi, 

strålbehandling och kemoterapi. Ungdomar som genomgår en cancerbehandling får många 

behandlingsrelaterade symtom. Förändringar i personligt utseende och den höga infektionsrisk 

som behandlingarna medför leder ofta till isolering, trötthet, nedsatt humör, förlust av 

hoppfullhet, ökat beroende av stöd från familjen och en separation från vänner (Corey, Haase, 

Azzouz & Monahan, 2008). 

Den medicinska behandlingen påverkar såväl patientens fysiska hälsa som dess psykiska mående 

(Gardulf & Johansson, 2012). Forskning visar att beskedet om en cancersjukdom kräver en 

fysisk men också psykisk omställning och att cancersjukdomar innebär en särskild mystik som 

ger upphov till rädsla som ofta får människor att dra sig undan från dem som har cancer. För att 

uppnå god hälsa och livskvalitet vid cancer är det viktigt med vårdande och goda relationer 

mellan patient och sjuksköterska (Flanagan & Holmes, 2000). 

Unga vuxna 

Benämningen unga vuxna varierar och kan innefatta personer mellan 20-27 år, alternativt 21-30 

år i en annan situation (Von Essen & Jerkstrand, 2006). Under denna åldersperiod sker ofta stora 

omställningar i livet samtidigt som identitetsutvecklingen fortsätter. Det är vanligt att flytta 

hemifrån, börja studera eller jobba. Den unge frigör sig allt mer från föräldrar och familj och blir 

allt mer självständig. Det är en period i livet där den unge lär sig att skapa nya kontakter, bygga 

olika relationer, hantera växlande känslor samt genomgår olika livshändelser (Cullberg & 

Lundin, 2006). För många unga vuxna är vuxenlivet en lång och spännande resa. Den fysiska 

och psykiska utveckling som uppstår i detta stadium i livet sammanfaller med en rad olika 

livsstilsval och en rörelse mot hållbara beslut gällande relationer, föräldraskap, självidentitet och 
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karriär. När en ung vuxen får en cancerdiagnos kan detta ge upphov till frågor om sjukdomen, 

mortalitet, förändrad kroppsbild, beroende av andra, bristfälligt socialt liv, avbrott i studier, 

förlust av fertilitet och bekymmer om framtiden som kan vara särskilt oroande och 

ångestframkallande (Soanes, 2015).  

I en studie i USA bland unga män som drabbats av cancer, beskrevs att de unga männen kände 

förväntningar om att visa sig starka och mådde dåligt över att inte kunna få visa hur de kände. En 

av deltagarna i studien beskrev att “vara en man”, innebär att du inte vill visa att du känner 

smärta (Love, Thompson & Knapp, 2014). Unga vuxna som drabbas av en allvarlig sjukdom kan 

uppleva att det känns som att ta ett steg tillbaka i livet. Detta kan bidra till ett ökat behov av stöd 

från familj och närstående, samt ett ökat behov av att erhålla god information och kunskap från 

sjuksköterskor. Situationen kan upplevas som jobbig då den unge vill frigöra sig från sina 

föräldrar och börja leva självständigt, samtidigt som hen känner ett behov av stöd och hjälp 

under en behandling som kan vara långvarig (Cullberg & Lundin, 2006). 

Psykosocialt stöd 

Det finns flera olika typer av psykosocialt stöd som patienter med cancer kan erbjudas, både av 

vårdprofessioner såsom kurator, sjuksköterska och psykolog, men också från icke-professionella, 

till exempel en tidigare cancerpatient. Ett psykosocialt stöd ges för att hjälpa patienten att lyfta 

självkänslan och minska den oro/ångest och nedstämdhet som patienten bär med sig under och 

efter sjukdomsförloppet. Det har en skyddande effekt på patientens välbefinnande och hjälper 

patienten att anpassa sig till en ny situation (Brunet, Love, Ramphal & Sabiston, 2013). De stöd 

som kan erbjudas är information och undervisning kring till exempel naturliga symtom som kan 

uppkomma vilket kan lugna patienten. Kognitiv beteendeterapi (KBT), som syftar på att vilja få 

patienten att ändra sina handlingsmönster och se sig själv på ett annat sätt, erbjuds också 

professionellt. Psykoterapeutiska insatser finns även att få. Terapeuten försöker då få patienten 

på bättre humör och inge förhoppningar. Den cancersjuke får arbeta med sina känslor om 

sjukdomen genom att tala om dem. Till sist finns socialt stöd från icke-professionella. Det kan 

vara en tidigare patient som delar med sig av sin bakgrund som cancersjuk, men som nu är frisk 

och mår bra (Carlsson, 2007). I en studie om tonåringars och unga vuxnas behov av psykosocialt 

stöd under cancerbehandling angavs att platsen för behandling sågs som en viktig faktor för att 

minska ångest. Bland annat konstaterades att lägre nivå av ångest rapporterades vid behandling i 
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hemmet (Hughes, Williams & Shaw, 2017). 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Under den unges tid inom cancervården får hen en kontaktsjuksköterska som kan ge information 

och stöd till patienten under och efter behandlingen. Det finns patienter som känner sig rädda 

över de känslor som de upplever och som det bara visar för människor i deras närhet. De kan 

vara ovana vid att visa att de gråter över sin reaktion och då är det viktigt att sjuksköterskan finns 

där och visar ett emotionellt stöd. Sjuksköterskans ansvar ligger då i att lugna patienten och tala 

om att det är en normal reaktion under cancersjukdomen (Carlsson, 2007). 

Sjuksköterskan ska ge kunskap och undervisning till patienter om deras behandling och sjukdom 

för att de själva ska kunna identifiera, förebygga och lindra symtom. Patientundervisning är en 

viktig uppgift för sjuksköterskan för att stödja och stärka patientens kontroll över sin sjukdom 

och behandling (Gardulf & Johansson, 2012). När en cancersjuk patient visar tecken på andra 

symtom än vanliga fysiska symtom såsom illamående och trötthet måste sjuksköterskan kunna 

erbjuda hjälp från andra professioner, till exempel en kurator eller psykiater. Sådana tecken kan 

vara oro eller nedstämdhet. Sjuksköterskan måste även vara uppmärksam på om patienten börjar 

isolera sig som för hen senare kan vara komplicerat att bryta (Valand & Fodstad, 2002). Patienter 

som lever länge med en svår sjukdom eller blir botade kan ha utvecklat psykologiska och 

emotionella problem som kvarstår. En studie om vilket behov av information patienter med 

lungcancer har, visar att patienter känner att de behöver kontinuerlig information under alla faser 

av sjukdomen och behandlingen från sjuksköterskan. Patienter som är färdigbehandlade har 

också uttryckt att de har ett behov av stöd och information om bieffekter, rehabilitering och 

egenvård (Hseih & Chou, 2018). Det är därför viktigt med långvarigt stöd under och efter 

behandling för att patienter ska ha möjlighet att kunna hantera sin livssituation och återgå till en 

vardagstillvaro (Gardulf & Johansson, 2012). 

Omvårdnadsteori 

Peplaus omvårdnadsteori beskrivs som en terapeutisk interpersonell process mellan patient och 

sjuksköterska med undervisande syfte (Peplau, 1991). Det innebär att sjuksköterskan ska vara 

medveten om sitt eget problem och beteende för att kunna förstå och möta andras problem och 

svårigheter. Peplaus omvårdnadsteori är en interaktionsteori som handlar om den terapeutiska 
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relationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan bygger en relation till en patient som 

har ett behov, genom att visa respekt och skapa tillit. Sjuksköterskan vägleder patienten till att 

förstå sina problem för att vara beredd och självsäker i att möta problem men även nå mål som 

uppstår i anknytning till hälsan och livssituationen. Enligt teorin bygger detta på ett samarbete 

och en interaktion mellan sjuksköterska och patient vilket är viktigt för att uppnå målen för en 

bättre hälsa, speciellt under en längre sjukdomsperiod (Rooke, 1997). 

Problemformulering 

Vid insjuknande av cancer och under behandling är det viktigt att som ung vuxen få stöd för att 

kunna hantera och förstå sin situation. Cancerbehandling kan leda till många fysiska förändringar 

och symtom, vilket gör det lätt att den psykosociala omvårdnaden förbises. Sjukdomen och 

behandlingen är lång och komplikationer kan uppstå vilket leder till att patienter kräver 

kontinuerligt stöd och information från sjuksköterskan under hela sjukdomsförloppet, men också 

efter behandlingen. Därmed är det viktigt att sjuksköterskan som arbetar inom området väl 

förstår och kan upptäcka unga vuxnas behov av psykosocialt stöd samt hur det kan tillgodoses. 

Syfte 

Att med hjälp av en litteraturstudie undersöka behovet av psykosocialt stöd, upplevelsen av en 

cancersjukdom och det psykosociala stödet från sjuksköterskor under och efter behandling hos 

unga vuxna med cancer.  

Frågeställningar 

1. Hur mår unga vuxna psykiskt som genomgått en cancersjukdom? 

2. Hur ser behovet av psykosocialt stöd ut? 

3. Hur upplever cancerdrabbade unga vuxna det psykosociala stödet från sjuksköterskor? 
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METOD 

Design 

Litteraturstudie genom sammanställning av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats (Rosén, 

2013). 

Datainsamlingsmetod 

Sökstrategi 

Inom databasen Pubmed som är tillgänglig genom Uppsala universitets elektroniska bibliotek 

söktes 10-15 kvalitativa artiklar. Följande MeSH-termer användes för specificering av sökord i 

sökandet: Neoplasms, young adult, treatment, emotional support, psychological support och 

nurses. Under artikelsökningen valdes artiklar med titlar som passade till studiens valda område. 

Därefter läste författarna abstraktet och om detta stämde överens med studiens syfte lästes hela 

artikeln. En avancerad sökning gjordes där inklusionskriterierna om åldersgrupp och 

publiceringsår begränsades. Sammanlagt lästes 27 kvalitativa artiklar var av 12 valdes ut för 

kvalitetsgranskning. De 15 artiklar som exkluderades besvarade inte studiens syfte. 

 

En sammanställning av litteratursökningen redovisas i Tabell 1. 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för valet av artiklar var att de skulle vara publicerade mellan åren 2008-2018. 

Artiklarna skulle vara kvalitativa, vara skrivna på engelska eller svenska, omfatta unga vuxna 

(18-30 år), kvinnor och män vilka behandlades eller hade behandlats för en cancersjukdom på 

onkologisk vårdavdelning. 

Exklusionskriterier 

Artiklar utan etiskt godkännande, review artiklar, kvantitativa artiklar och artiklar äldre än 10 år 

exkluderades. 

 

 



 

 10 
 

Tabell 1. Databassökning 

Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda artiklar 

Pubmed 
 

Emerging adult, 
Nurse, Cancer, 
Support. 

22 1 

Pubmed 
 

Adolescents, Cancer, 
Transition, Follow up. 

119 1 

Pubmed 
 
 

Young adult, 
Neoplasms, Social 
support, Professional-
patient relations. 

74 2 

Pubmed 
 

Exploration, 
Psychological 
distress, Adolescent, 
Cancer, Psychological 
support. 

10 1 

Pubmed 
 

Young adult, Social 
support, Nurse, 
Cancer. 

112 1 

Pubmed 
 

"Neoplasms/psycholo
gy"[MAJR] young 
adults nurses. 

150 2 

Pubmed Young adult, Cancer, 
Psychosocial support, 
Experience  

160 1 

Pubmed 
 

Young adults, 
Neoplasms, 
Psychosocial support, 
Qualitative approach 

28 1 
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Bearbetning/analys 

 
Kvalitetsanalys 
De valda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en specifik granskningsmall av Forsberg & 

Wengström (2016), se Bilaga 1. Det som analyserades var; syftet, undersökningsgrupp, metod 

för datainsamling, dataanalys och utvärdering av artiklarna. Artikelkvaliteten bestämdes av 

författarna och utgick ifrån artiklarnas innehåll jämfört med granskningsmallens krav på hög 

kvalitet på vetenskapliga artiklar. Författarna läste 12 artiklar var för sig och därefter granskades 

de gemensamt och värderades sedan till hög, medel eller låg kvalitet. Artiklarna som uppnådde 

hög kvalitet krävde 16-20 aspekter, medel kvalitet krävde 10-15 aspekter och låg kvalitet krävde 

0-9 aspekter. Två artiklar bedömdes vara av låg kvalitet på grund av att deltagarna 

diagnostiserades med cancer i barndomen, vilket inte besvarade studiens frågeställningar och 

därmed exkluderades. Sju artiklar bedömdes vara av medel kvalitet och tre av hög kvalitet. Dessa 

artiklar hade en bra genomförd metod och ett resultat som besvarade studiens frågeställningar 

och inkluderades därmed. 

Resultatanalys 
Författarna läste de 10 artiklarna noggrant flera gånger och sedan analyserade dess resultat 

enskilt där artiklarna delades upp till fem var. Därefter skrevs resultatets viktiga delar ned och 

diskuterades tillsammans. Författarna analyserade resultatet genom att hitta likheter och 

skillnader mellan artiklarna. Resultatet kategoriserades i flera olika teman. De delar av resultatet 

som var relevanta för studiens syfte inkluderades. Artiklarnas resultat sammanfattades och 

jämfördes i resultattabellen, där författare/land/år, syfte, design, deltagare (bortfall), resultat och 

kvalitet analyserades. Se Bilaga 2. 

Etiska överväganden  

Artiklarna som användes följde etiska riktlinjer och var etiskt granskade. Deltagare i samtliga 

studier hade lämnat samtycke till deltagande, hade rätt att avbryta deltagandet under studiens 

gång och hade rätt till all information gällande studien. Deltagarnas uppgifter hanterades 

konfidentiellt (Polit & Beck, 2013). 
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RESULTAT 
 
Denna litteraturstudie baseras på tio kvalitativa originalartiklar genomförda i Australien, 

Danmark, England, Iran, Kanada, Sverige och USA. Studierna fokuserar på unga vuxna och 

deras upplevelser av att leva med en cancersjukdom, behov av psykosocialt stöd och upplevelser 

av stöd från sjuksköterskor.  

 

I analysen av artiklarna framkom nio olika teman baserade på studiens tre frågeområden. Ett av 

temana bestod i sin tur av två underteman. Se tabell 2 för sammanställning av frågeområden, 

teman och underteman. 

 

Artiklarna i resultatet refereras som siffror vilket utformas i vänsterspalten i resultattabellen 

(tabell 3) som finns som bilaga 2. Författarna valde detta referenssystem för att det skulle vara 

lättare för läsaren att läsa texten samt att likheter och skillnader mellan artiklarna lättare skulle 

synas. 

 

Tabell 2. Frågeområden, teman och underteman från studiernas resultat. 

Frågeområden Teman Underteman 

Upplevelser av det psykiska 
måendet 
 

Inställning och känslomässiga 
reaktioner i anknytning till 
sjukdomen 
Förändrad identitetsuppfattning 
Positiva aspekter av sjukdomen 
Reaktioner efter behandling 

 

Behov av psykosocialt stöd 
under och efter behandling  

Stöd från familj och vänner 
Stöd och anpassning i vården  
 

 
Behov av kommunikation 
Behov av information 

Upplevelser av psykosocialt 
stöd från sjuksköterskor 

Informativt stöd 
Personligt och känslomässigt stöd 
Delaktighet och tillit 
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Upplevelser av det psykiska måendet 

Inställning och känslomässiga reaktioner i anknytning till sjukdomen 

Behandlingen uppfattades stjäla dyrbar tid från vad som ansågs vara en normalt viktig period i 

deltagarnas liv. De kämpade med att ha sina liv “i väntan” vilket hjälpte dem att övergå till en 

känsla av normalitet. Processen att hålla fast vid de positiva aspekterna av sjukdomen hjälpte 

deltagarna att finna större mening av upplevelserna och bättre acceptera förluster och hot av 

sjukdomen. Deltagarna jämförde sig med personer som överlevt en cancersjukdom, vilket hjälpte 

dem att hålla sig till hoppet om att livet skulle återgå till det normala. Särskilt för deltagare vars 

återhämtning tog längre tid än de hade förväntat sig. Deltagarna tampades med att acceptera sin 

sjukdom då den upplevdes utgöra ett hot mot deras framtidsplaner om föräldraskap och andra 

typiska milstolpar vid vuxen ålder (10). Deltagarna jämförde sig med andra i egen ålder för vilka 

det gick framåt för i livet, vilket triggade känslor som frustration och orättvisa (4). 

 

Manliga deltagare tyckte att beroendet av stöd var utmanande för dem, på grund av deras 

uppfattade roll om att stödja och skydda andra. Andra deltagare kände tvärtom, att de försökte 

hålla sjukdomen i bakgrunden av sina liv, vilket medförde att de inte tog till sig av råd från 

vårdpersonalen (10).  

 

Deltagare upplevde skuldkänslor över att de skapat lidande hos familj och vänner (1, 6). En 

deltagare kände skuld för att sjukdomen inte blev bättre och att vårdpersonalen inte kämpade 

tillräckligt hårt (1). Vissa deltagare kände en rädsla för att bli glömda om de gick bort på grund 

av att de inte hade levt tillräckligt länge och därmed inte hunnit lämna ett avtryck (9). 

Förändrad identitetsuppfattning 

Cancerbehandlingen medförde att deltagarna fick kroppsliga förändringar, vilket fick dem att 

känna sig sjukare och att de inte kände igen sig själva (4, 6, 8). Den upplevda förlusten av 

kvinnlighet och sexuell attraktion ledde till sämre självförtroende hos kvinnor, vilka kämpade 

med att acceptera att deras utseende förändrats på grund av behandlingarna (10). Deltagarna 

upplevde nya känslor som de inte förstod hängde ihop med sjukdomen. De kunde få en 

identitetskris till följd av att de kände det som om de förlorat kontroll över sin kropp fysiskt och 

psykiskt (4, 6). En deltagare beskrev att de inte visste vilka val de själva hade rätt att bestämma 
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över när det gällde behandlingar (4). Deltagarna hade ett behov av respekt från omgivningen för 

integritet och autonomi, för att förhindra identitetsproblem (1). En deltagare uttryckte att han 

blev behandlad annorlunda och alltid sågs som “den med cancer”, efter att ha fått sin 

cancerdiagnos (4). 

Positiva aspekter av sjukdomen 

Sjukdomen uppfattades också ha en positiv inverkan i deltagarnas liv, särskilt när det gällde nära 

relationer, deras livsprioriteringar och deras känsla av att ha vuxit som person. Deltagare beskrev 

att sjukdomen i sig inte förändrade livet på ett negativt sätt, utan att det istället blev bättre. 

Cancer kan vara förödande och förstöra ditt liv, men samtidigt hade sjukdomen gjort livet bättre, 

uttryckte vissa. De uppskattade livet mer och insåg vilka människor som var viktiga för dem. De 

fick nya perspektiv på livet och framtiden (1, 4, 10).  

Reaktioner efter behandling  

Friskförklarad efter en cancersjukdom och avslutad behandling, innebar inte att deltagarna var 

helt fri från cancern. Behandlingen upplevdes som en påfrestning både fysiskt och psykiskt och 

biverkningarna kunde komma långt efter. Deltagarna fick psykiska biverkningar som ångest, 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression som dröjde sig kvar efter behandlingen (1). 

De biverkningar som uppstod fick deltagarna att känna sig sjuka igen, trots att de var cancerfria. 

De upplevde tiden efter behandlingen som att vara mellan sjuk och frisk (6). Livet efter cancern 

var inte samma som livet innan cancerdiagnosen. Det var en tid med blandade känslor och 

förväntningar. En deltagare kände att det fanns en förväntning på att de skulle leva på ett särskilt 

sätt och ta vara på livet för att de överlevt cancersjukdomen (4). En annan deltagare kände att 

han fick en ny chans i livet (1). 

 

Övergången från behandling till uppföljning och förlusten av behandlingens “säkerhetsdäck” 

resulterade i ökad sårbarhet, när deltagarna försökte skapa en känsla av säkerhet. De kände sig 

oförberedda för livet efteråt (10). Deltagarna förmedlade en rädsla för att lämna hälso- och 

sjukvården i kombination med en osäkerhet om framtida vård. De kände sig oförberedda när de 

flyttade från sjukhuset med dess vårdplan, till vad de nu ansåg vara en mindre strukturerad och 

stödjande miljö. De kände sig ensamma och oroliga. Vissa var oroliga över sin hälsa och kände 
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sig rädda för att cancern skulle återvända. En deltagare beskrev att han kände smärtor och trodde 

att det växte någonting inuti honom. Oron kring den psykiska och fysiska hälsan och vem de 

skulle kontakta för att diskutera dessa problem med var också bekymmer som deltagarna 

upplevde (2).  

 

Deltagarna såg cancern som ett handikapp. De uttryckte frustration över att det var svårt att 

rymma eller glömma det som de hade genomgått (4). Att drabbas av en sjukdom som ung 

skapade tankar de aldrig haft förut (1). En deltagare beskrev att upplevelsen av sjukdomen skulle 

följa honom resten av livet. Flera hade också en rädsla för döden, vilket många inte hade haft 

innan de fick sin cancerdiagnos. Det upplevdes som läskigt och ensamt att behöva tänka på 

döden i den ålder de befann sig (4). 

Behov av psykosocialt stöd under och efter behandling  

Stöd från vänner och familj 

Stöd under behandlingen från personer som stod deltagarna nära, såsom föräldrar, partners och 

vänner, beskrevs som efterlängtad (5). Behandlingen på sjukhus innebar att deltagarna var borta 

en längre tid och inte hade tillgång till stöd från familj och vänner (4). En deltagare upplevde 

möjligheten att få tillbringa tid med sina vänner fick livet att kännas mer normalt (9). Deltagarna 

ville inte bli behandlade annorlunda från familj och vänner för att de fått en cancerdiagnos (8, 4). 

Det upplevdes vara svårt att få stöd av och prata med personer som var osäkra och som inte 

visste vad de skulle säga (1). En deltagare bjöd in några vänner på middag för att förklara sin 

situation och berättade att han ville ha stöd genom att bara bli behandlad som vanligt (8).  

Stöd och anpassning i vården 

Behov av kommunikation 

En öppen kommunikation med vårdpersonalen och behovet av att återfå kontrollen över sina liv 

efter diagnos, genom att få mer kunskap om situationen, ansågs vara betydelsefullt (5, 4). Möten 

med personer i den egna åldern och samma situation var också önskat (9). Deltagarna kände sig 

isolerade och hade en önskan om att få behandling bland människor i sin egen ålder. De ville ha 

någon de kunde relatera till och prata med som förstod deras situation (1, 5, 9). 
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Det fanns behov av personliga möten med sjuksköterskor i alla faser av sjukdomen. Deltagarna 

ville att sjuksköterskorna skulle lyssna på dem, lära känna dem och se dem som individer (5, 8). 

Vissa deltagare ville ha mer stöd efter avslutad behandling. Några uttryckte behov av att få ett 

extra telefonsamtal efter behandlingen för att minska sin känsla av övergivenhet, från den 

utmärkta vård som de kände att de hade fått under behandlingen (10). Det fanns även ett behov 

av att få prata med läkaren och att läkaren skulle göra det till en rutin att tillfråga om de vill vara 

ensamma eller ha någon med sig under samtalet (5). 

Behov av information  

Deltagarna hade behov av att få information kring planering och schema inför behandlingarna. 

Alla upplevelser var nya och många var inte vana vid att vara i en sjukhusmiljö. De kände att de 

behövde känna till rutiner och planerade behandlingar för att kunna förbereda sig psykiskt (1). 

Några deltagare var osäkra på vad som var normalt i deras fysiska återhämtningsprocess efter 

behandling, såsom varaktigheten av pågående symtom. De kände att informationen från 

vårdpersonalen saknades eller var vag, vilket ledde till ökad ångest. Några önskade mer 

information om symtom, för att minska ångesten. Det fanns även ett behov av att tillhandahålla 

mer information om var de kunde söka psykosocialt stöd. Kvinnor efterfrågade mer skriftlig 

information om fertilitet och sexualitet, vilken ansågs var otillräcklig (1, 2, 5, 10). Det fanns 

också ett behov av att delge information till närstående, om psykiska, fysiska och sociala 

förändringar som kan uppstå vid en cancersjukdom (1). Brist på information ökade deltagarnas 

oro och hindrade deras förmåga att tänka kring hur deras fortsatta liv skulle bli (10). 

Vårdpersonalen lämnade information på ett sätt som deltagarna inte förstod och som inte var 

anpassad till deras ålder. Behov av lättförståelig information uttrycktes därmed (2, 5, 7).  

 

Det var viktigt för deltagarna att vara involverade i sin egen vård och medverka i diskussioner 

om eventuella förändringar rörande sin situation. Deltagarna beskrev att de hade en liten eller 

begränsad information om sin sjukdom och ville vara mer involverad i det. Deltagarna sökte 

kunskap från olika ställen (internet, familjen, skriftlig och via muntlig information från 

vårdpersonal) och hade ett behov av att vårdpersonalen, bland annat sjuksköterskor, kunde tyda 

och förklara informationen för dem (5, 7). De var sällan närvarande på informationsmöten och 
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många hade obesvarade frågor och fann ingen tillförlitlig person att få svar ifrån. De förstod inte 

heller begrepp och termer som användes av vårdpersonalen under de medicinska ronderna (7). 

Upplevelser av psykosocialt stöd från sjuksköterskor 

Informativt stöd  

Sjuksköterskornas kompetens var viktig för att skapa en känsla av säkerhet (5). Deltagarna som 

under behandling delgivits olika information av olika sjuksköterskor gav upphov till oro och 

otrygghet hos deltagarna (1, 9). En del deltagare upplevde informationen kring sexualitet och 

fertilitet negativt. Många fick inget svar på sina frågor och var oroliga angående sin sexuella 

förmåga efter behandling (5). 

 

Andra deltagare ställde inga frågor på grund av blyghet och osäkerhet. Andra orsaker till 

uteblivna frågor var brist på tid och nonchalans från det medicinska teamet. Om personalen inte 

givit någon information reagerade de med ilska, gråt och isolering. De var också oroliga för 

sekretess och det beskrevs att de skulle reagera negativt om de inte blev informerade om saker 

som skedde kring patientens situation (7). En deltagare beskrev att denne fick fråga flera gånger 

för att få information om sjukdomen och behandlingen (1).  

 

Positiva upplevelser från deltagarna var när vårdpersonalen hade strategier för att hantera deras 

problem och tog sin tid att förklara vad som skulle ske (5). En annan sak som värdesattes var 

delgivande av information på ett förståeligt sätt, upprepande av information vid behov samt ärlig 

och rak kommunikation (3). 

Personligt och känslomässigt stöd 

Sjuksköterskorna brydde sig verkligen om och anslöt sig till deltagarna på en mänsklig nivå och 

utförde inte bara de uppgifter som deras arbete krävde. En deltagare lyfte fram förmågan hos sin 

sjuksköterska att bara finnas där vare sig det vara i tystnad eller samtal. Sjuksköterskorna 

upplevdes alltid ta sig tid att svara på frågor, lyssna aktivt och skyndade sig aldrig iväg. De 

uppfattades också vara oroliga för var och en av deltagarna och ville verkligen att de skulle bli 

bättre. En känsla av komfort uppstod när sjuksköterskorna var välkomnande och vänliga, log och 
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hade samtal med deltagarna. Det skapades en individualiserad relation mellan deltagare och 

vårdlag, vilket uppskattades (3). 

 

Deltagarna upplevde att de blev behandlade som unika individer av sjuksköterskorna, och inte 

som “en siffra”. Många beskrev att deltagarna inte bara var ett nummer, utan att de var någon (3, 

5, 8). En deltagare beskrev att det kändes bra att de var professionella samtidigt som de också 

bara var människor. Användningen av humor hos sjuksköterskorna kunde lätta upp stämningen i 

en svår diskussion. En deltagare sade att sjuksköterskorna alltid visste vad de skulle säga för att 

deltagarna skulle må bättre (3), en annan deltagare beskrev att sjuksköterskornas skämt kunde 

göra denne glad (5).  

 

En deltagare beskrev att han kunde ringa när som helst om någonting hände, sjuksköterskan var 

alltid där. En annan berättade att sjuksköterskan skulle komma tillbaka senare, men aldrig dök 

upp, vilket fick denne att känna sig ensam när ingen kom. När sjuksköterskorna inte följde upp 

eller kom ihåg deltagarna trots flera möten reagerade de med osäkerhet och tvivel, det kändes 

inte bra för dem (3).  

Delaktighet och tillit 

De unga ansåg att det var viktigt att vara en del i vårdteamet. Det som upplevdes underlätta att 

vara i ett team tillsammans, var samarbetet kring beslut, uppmuntran till att uttrycka bekymmer 

och att ställa frågor. Förtroende för personalens kompetens gjorde att deltagarna kunde lita på 

dem och att de slapp vara oroliga över vad som skulle ske. Detta förtroende främjades av 

vetenskapen om att laget arbetade tillsammans (3). Det beskrevs vara lättare att ha kontakt med 

samma sjuksköterskor under vårdtiden, som kom ihåg detaljer och följde upp deltagarnas 

bekymmer, en specifik person som de kunde prata med och ha ett mer personligt förhållande till 

(3, 5). 

 

Det var även viktigt för deltagarna att sjuksköterskorna gav deras anhöriga ett gott bemötande. 

En deltagare upplevde att sjuksköterskan hade varit ett stöd för hela familjen från första dagen. 

Sjuksköterskan gav ett gott intryck och skapade en bra grund till tillit i deras relation (8). 
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DISKUSSION 
 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka hur unga vuxna med cancer upplever deras psykiska 

mående, behovet av psykosocialt stöd och upplevelser av psykosocialt stöd från sjuksköterskor, 

under och/eller efter behandling. 

 

Upplevelser av det psykiska måendet som framkom handlade om inställning och känslor kring 

sjukdomen, förändrad identitetsuppfattning och upplevelser efter behandling, vilket visade att 

patienternas livskvalité och självförtroende drabbades. Resultatet som visade behov av 

psykosocialt stöd från vänner och familj och från vårdpersonal, visade att det fanns ett stort 

behov av god information och kommunikation. Resultatet kring upplevelserna av psykosocialt 

stöd från sjuksköterskor handlade om informativt stöd, personligt och känslomässigt stöd och 

stöd angående delaktighet och tillit till personalen. Detta upplevde patienterna i huvudsak som 

positivt men även några negativa upplevelser belystes. 

Resultatdiskussion 

Följande rubriker kommer att diskuteras angående resultatet, eftersom att de ansågs vara mest 

betydelsefulla; inställning och känslomässiga reaktioner i anknytning till sjukdomen, förändrad 

identitetsuppfattning, reaktioner efter behandling, behov av kommunikation, behov av 

information och upplevelser av psykosocialt stöd från sjuksköterskor. 

Inställning och känslomässiga reaktioner i anknytning till sjukdomen 

Isolering, trötthet, nedsatt humör, känsla av förlorat hopp och separation från vänner, är symtom 

som kan ha påverkan på det personliga utseendet och infektionsrisken till följd av 

behandlingarna (Corey, Haase, Azzouz & Monahan, 2008). Frustration och orättvisa var känslor 

som deltagarna upplevde i samband med sjukdomen, då de jämförde sig med människor i samma 

ålder som var friska och som det gick framåt för i livet (4). Att cancerpatienter isolerar sig kan 

bero på att de lider av ångest och depression, visar en studie (Puigpinós-Riera et al., 2018), vilket 

kan bero på att patienterna upplever frustration. Studier har visat att isolation kan främjas med 

hjälp av kommunikation med vårdteamet, erhållandet av information om saker patienten 

förbättrat och att patienten har en god kontakt med en sjuksköterska som kan finnas där för dem 

och lyssna, ge förhoppningar samt är tillförlitlig mot den drabbade och dennes familj (Sandersen, 
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Finne-Grönn & Dagestad, 2002). Patienter kan även behöva hjälp med att se framåt i livet när de 

har det tungt med sjukdomen och inte känner något hopp (Valand & Fodstad, 2002). 

 

Skuldkänslor uppstod hos deltagarna över att de skapat lidande hos närstående (1, 6). Lidandet 

hos familjen kan bero på att den unga mer och mer vill frigöra sig från sin familj. Familjen 

känner då separationsångest, då de är i behov av att vara nära den allvarligt sjuka patienten 

(Cullberg & Lundin, 2006). Sjuksköterskan kan emellanåt behöva tala om för patienten att 

dennes isolering kan bero på att familjen känner sorg på grund av en avvisande reaktion 

gentemot dem (Valand & Fodstad, 2002). Sjuksköterskan har även ett ansvar att berätta för 

patienten att de reaktioner som väller fram är normalt under en cancersjukdom (Carlsson, 2007). 

Förändrad identitetsuppfattning 

Ett stort problem hos den drabbade är att utseendet förändras som för med sig en sämre självbild 

hos personen (Valand & Fodstad, 2002), vilket deltagarna i denna studie upplevde. De kände oro 

inför förändringar i utseendet, kämpade med att acceptera utseendeförändringar och kände sig 

sjukare till följd av de kroppsliga rubbningar som uppkom (10). Håravfall, viktnedgång och 

stomi är några exempel på vad som kan uppkomma efter att personen fått behandling för sin 

cancer. Sjuksköterskan kan vara behjälplig för patienten att prova ut proteser, hitta passande 

peruker och kläder som täcker exempelvis ärr som patienten ej vill se eller visa (Valand & 

Fodstad, 2002). 

 

Ett ansvar som sjuksköterskan har är att ge kunskap och undervisning till patienter om 

behandling och sjukdom för att de personligen ska kunna identifiera, förebygga och lindra 

symptom (Gardulf & Johansson, 2012). Deltagarna som upplevde brist på kunskap var i behov 

av undervisning om vad som kunde ske med en cancerbehandling då de inte kände igen sig 

själva när de fick förändringar fysiskt och psykiskt (8). Patientundervisning är viktigt för att 

stödja patienten i att behärska sin sjukdom och behandling (Gardulf & Johansson, 2012). 
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Reaktioner efter behandling  

Lämnandet av hälso- och sjukvården och dess “säkerhetsdäck” ansågs leda till ökad sårbarhet. 

Deltagarna kände sig oförberedda på livet efter behandlingen och upplevde en rädsla och 

osäkerhet kring framtida vård (10). Det är viktigt att sjuksköterskan finns som stöd hos 

patienterna i alla faser av sjukdomen och ger ständig information till patienten när de upptäcker 

att det finns ett behov av detta. Information om bieffekter av behandling, rehabilitering och 

egenvård uttryckte deltagarna var särskilt viktiga (Hseih & Chou, 2018). Eftersom deltagarna 

uppvisade känslor som rädsla och osäkerhet kring den fortsatta vården är det viktigt med 

långvarigt stöd från början av sjukdomen till efter avslutad behandling, för att patienterna ska 

kunna hantera sin livssituation och återgå till en fungerande vardag (Gardulf & Johansson, 

2012). 

Behov av kommunikation 

I studierna finns det både positiva och negativa upplevelser av hur vårdpersonalen delar med sig 

av information. De upplever trygghet när det finns en öppen kommunikation med vårdpersonalen 

gällande den egna sjukdomen och behandlingen (5). Deltagarna har ett behov av att skapa en 

relation till vårdpersonalen som bygger på en öppen kommunikation. En god kommunikation 

hjälper också sjuksköterskan att upptäcka och identifiera psykiska symtom (1). Enligt Peplaus 

(1991) teori behöver sjuksköterskan vara känslomässigt öppen för att möta patientens känslor 

och behov. Genom god kommunikation kan sjuksköterskan få en förståelse för patientens 

situation och tillsammans med patienten lösa dennes problemen. 

 

Att förstå sin sjukdom och att få ta beslut tillsammans med vårdpersonalen ger unga vuxna 

möjlighet till kontroll över deras liv (Gardulf & Johansson, 2012). Däremot finns det 

vårdpersonal som inte är tillräckligt känsliga när de lämnar information och besked om 

sjukdomstillstånden. Unga vuxna upplever att vårdpersonalen kommunicerar med dem som barn 

eller utan empati och att den inte är anpassad till deras utvecklingsstadium (1). Det var många 

deltagare som upplevde att vårdpersonalen måste ålderanpassa informationen genom att använda 

språk och termer som gör det enklare för dem att förstå (8). 
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I flera studier kände deltagarna att det var ensamt att gå igenom en sjukdom under den period i 

livet som de befann sig. De träffade inte många i deras ålder under sjukdomsförloppet vilket 

skapade känslan av isolering. Det framgick att deltagarna jämförde sig själva med andra och 

tänkte på hur andra i sin egen ålder gick framåt i livet. (4). Att ha någon att prata med som 

befann sig i eller hade varit i en liknande situation uppskattades, speciellt i form av gruppstöd 

(5). Stöd från icke-professionella såsom tidigare patienter utgör en bra form av stöd för just unga 

vuxna (Carlsson, 2007). Deltagarna hade ett behov av att dela med sig av sina känslor och 

tankar, samt att ha någon att relatera till för att minska känslan av ensamhet och isolering (5, 9).  

Behov av information 

Vikten av information som en del av psykosocialt stöd under och efter en cancerbehandling togs 

upp i majoriteten av artiklarna. Sjuksköterskans roll är att vara stöd till patienten vilket hjälper 

dem hantera känslor och anpassa sig till nya situationer (Brunet, Love, Ramphal & Sabiston, 

2013). Unga vuxna som insjuknar med cancer har sällan vistas i en sjukhusmiljö eller haft tanken 

om att vara allvarlig sjuk. Att få en cancerdiagnos som ung vuxen upplevs som traumatiskt och 

oväntat för många (1). Det begränsar unga vuxna från att utforska och utveckla sin identitet 

(Cullberg & Lundin, 2006). Detta medför att de har ett behov av att ha kontinuerligt stöd genom 

sjukdomsperioden. Information från vårdpersonal ansågs vara en viktig aspekt för deras psykiska 

mående. Studierna visade att det fanns ett stort behov av att få information om symtom, 

biverkningar, komplikationer, sjukdomstillstånd samt alternativa behandlingar. Bland kvinnor 

finns det också ett behov av att få information om sexualitet och fertilitet (1, 2, 5, 10). 

 

En cancerbehandling varierar från patient till patient och varje patient har sin upplevelse. Det går 

inte att veta hur sjukdomsprocessen kommer se ut, därför är det viktigt att patienten är 

välinformerad, förstår sjukdomen och behandlingens påverkan. Patienter känner mycket oro och 

ångest under sjukdomsperioden, vilket vårdpersonalen kan hjälpa till att minska genom att 

involvera patienten i samtal kring behandlingen (Brunet, Love, Ramphal & Sabiston, 2013). Att 

vårdpersonalen involverar patienten och informerar dem om förändringar som kan ske under en 

cancerbehandling hjälpte dem att psykiskt förbereda sig inför den nya situationen (1). De som 

upplevde brist på information kände sig vilsna och oroliga. De hade låg tillit till vårdpersonalen 

och tänkte mycket på hur deras framtid kommer att påverkas (10). 
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Upplevelser av psykosocialt stöd från sjuksköterskor 

Enligt Peplau (1991) ska sjuksköterskan bygga en relation till patienten genom att visa respekt 

och skapa tillit. Sjuksköterskan ska vägleda patienten till att förstå dennes känslor och psykiska 

bekymmer för att de själva ska kunna identifiera och hantera symtom. Majoriteten av alla 

deltagarna upplevde stödet från sjuksköterskorna som positivt och att patienten och 

sjuksköterskans relation bidrog till minskad oro och ångest (3, 5, 8). Det som upplevdes negativt 

var när olika information gavs till deltagarna på grund av att vårdteamet, sjuksköterskor och 

vårdpersonal, inte kommunicerade på ett bra sätt med varandra. Deltagarna kände sig då oroliga 

och otrygga (1, 9). För att kommunikationen ska bli säker är det viktigt med ett gemensamt språk 

för all personal inom vården. En säker kommunikation är korrekt, begränsad, ges vid rätt tillfälle 

samt innehåller det som mottagaren vill veta (Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2014). 

Enligt patientlagens 1 kap, 7 §, ska patienten få en erfaren och omsorgsfull hälso- och sjukvård 

som är av god kvalitet och stämmer överens med vetenskap och pålitlig erfarenhet (PL, 2014: 

821). Genom att förbättra kommunikationen inom vården och med patienten kan negativa 

effekter på patienters psykiska välbefinnande undvikas. 

Metoddiskussion 

Valet av metod för att besvara studiens frågeställningar ansågs relevant då litteraturstudien gav 

en helhetsbild av den forskning som har gjorts inom det aktuella området. Databasen Pubmed 

valdes vid sökningen av artiklar då det gav ett brett urval av artiklar inom området medicin och 

omvårdnad. Syftet var att utforska unga vuxnas upplevelser, vilket var grunden till att enbart 

kvalitativa artiklar inkluderades. Författarna till denna studie har strävat efter att inte låta egna 

värderingar påverka studien, vilket ökar studiens bekräftelsebarhet. Artiklarna lästes enskilt flera 

gånger innan de analyserades tillsammans vilket ökade resultatets trovärdighet. 

Styrkor och svagheter 

En styrka med studien är att alla artiklar som inkluderades i studien inte var äldre än 10 år. 

Författarna till studien fick vägledning av en bibliotekarie med artikelsökningen om söktermer 

och sökverktyg för att hitta relevanta artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades med Forsberg & 

Wengströms (2016) granskningsmall och endast artiklar med medel eller hög kvalitet valdes ut. 

Genom att använda artiklar med kvalitativ design har syftet besvarats genom både likheter och 
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skillnader i upplevelser. Flera av artiklarna hade ett liknande resultat vilket anses vara en styrka 

då det blir mer pålitligt då resultaten stärker varandra. Eftersom artiklarna utfördes i olika länder 

kan detta vara en styrka eftersom resultatet blir mer överförbart än om studierna skulle ha utförts 

i endast ett land. 

 

Det fanns få artiklar som var relevanta för studiens syfte som uppfyllde inklusionskriterierna. Det 

begränsade utbudet av artiklar medförde att författarna var tvungna att välja artiklar som inte 

motsvarade vald åldersgrupp. Åldersintervallet på deltagarna i de valda artiklarna var 15-35 år 

istället för 18-30 år, vilket kan anses vara en svaghet då de egentligen inte uppfyllde 

inklusionskriteriet avseende ålder. Alla granskade artiklar användes i studien men flera av dessa 

svarade bara på en del av studiens syfte och frågeställningar, därmed exkluderas många 

resultatdelar i artiklarna. Det var också ett lågt antal deltagare i de valda artiklar vilket gör 

resultaten mindre överförbara till andra unga vuxna med cancer. 

Klinisk relevans 

Det valda ämnet är relevant eftersom sjuksköterskor behöver mer kunskap och större 

medvetenhet om psykosociala problem hos unga vuxna med cancer och det stöd de behöver. 

Sjuksköterskans roll är att identifiera, förebygga och lindra symtom hos patienter. Unga vuxna 

med cancer har ett behov av kontinuerligt stöd. De som insjuknar med cancer har många känslor 

som de inte vet hur de ska hantera, såsom tankar om identitet, framtid och mortalitet. Fysiska 

symtom är lättare att identifiera än psykiska symtom. Det är därför viktigt att sjuksköterskor som 

behandlar denna åldersgrupp är uppmärksam på målgruppens behov av psykosocialt stöd med 

bland annat information och vägledning. De problem och tankar som vanligen uppstår hos unga 

vuxna handlar om identitet, integritet och autonomi. Deras ökade behov av psykosocialt stöd gör 

det viktigt för sjuksköterskor att också kunna erbjuda annan professionell hjälp i form av kontakt 

med kurator eller gruppstöd för att dessa unga ska lära sig hantera nya känslor och tankar i 

anknytning till sjukdom och behandling. I och med att denna åldersgrupp har begränsad eller helt 

saknar erfarenhet av att vara allvarligt sjuk bör information och stöd ges kontinuerligt under och 

efter behandlingen. Mer forskning inom området behövs för att ytterligare fastställa vilka behov 

av psykosocialt stöd unga vuxna med cancer behöver. 
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Projektets betydelse 

Projektets resultat kan ha betydelse för andra unga vuxna som genomgår cancerbehandling 

genom att dra nytta av hur andra patienter upplevt det psykosociala stödet och därigenom själva 

få kännedom om vilket stöd som visat sig vara mest betydelsefullt. Även vården kan dra nytta av 

projektets resultat genom att öka sina kunskaper kring hur sjuksköterskor kan arbeta bäst för att 

patienterna ska må bättre psykiskt under och efter en cancersjukdom. En ökad medvetenhet och 

kunskap om hur viktigt det är med psykosocialt stöd under men också efter behandling kan bidra 

till att människor i samhället generellt bemöter personer med cancer i sin närhet på ett mer 

förståeligt sätt och därmed inte drar sig undan personen i fråga. 

Slutsats 
Litteraturstudien visar att unga vuxna med cancer har ett stort behov av information från 

vårdpersonal då detta har betydelse för deras psykiska hälsa. Många unga som drabbats av 

cancer lider av psykisk ohälsa i forma av oro, ångest och upplevelse av otrygghet inför 

behandlingar och efter avslutad behandling. Sjuksköterskan har en viktig del i patientens 

omvårdnad genom att stödja, ge råd och information kring områden som patienten upplever brist 

på kunskap om och otrygghet inför. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver bli bättre på 

att kommunicera sinsemellan, vilket skulle bidra till att trygghet och förståelse hos patienten. 

Sjuksköterskorna behöver även förstå patienternas upplevelser för att kunna ge kontinuerligt och 

anpassat stöd under hela sjukdomsförloppet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
Checklista för kvalitativa artiklar 

A: Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har används? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? 

Ja ……    Nej …… 

 

B: Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja ……    Nej …… 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

• Strategiskt urval ……. 

• Snöbollsurval ……. 

• Teoretiskt urval ……. 

• Ej angivet 

  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 
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Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja ……    Nej …… 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja ……    Nej …… 

 

Beskriv: 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

ostrukturerade intervjuer ……. 

halvstrukturerade intervjuer ……. 

fokusgrupper ……. 

observationer ……. 

video-/bandinspelning ……. 

skrivna texter eller teckningar ……. 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja ……    Nej …… 

 

D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

Ange om: 
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teman är utvecklade som begrepp ……. 

det finns episodiskt presenterade citat ……. 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna ……. 

svaren är kodade ……. 

 

Resultatbeskrivning: 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja ……    Nej …… 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja ……    Nej …… 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja ……    Nej …… 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja ……    Nej …… 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja ……    Nej …… 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja ……    Nej …… 

 

E. Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja ……    Nej …… 
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Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja ……    Nej …… 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja ……    Nej …… 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja ……    Nej …… 

 

Finns risk för bias? 

Ja ……    Nej …… 

 

Vilket slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja ……    Nej …… 

 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja ……    Nej …… 
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Bilaga 2 
 
Tabell 3. Resultattabell. 

Artikel  Författaren, 
år, land 

Syfte Design Deltagare 
(bortfall)  

Resultat Kvalitet  

1 
 

Patterson, P., 
Millar, B., 
Desille, N. 
& 
McDonald, 
F.  
(2012).  
Australien. 

Att förstå de 
ouppfyllda 
behoven hos unga 
vuxna med cancer.  

Kvalitativ 
metod.  
Gruppdisku
ssion med 
fokusgrupp. 
Telefon-
intervjuer.   

14 deltagare 
Bortfall: 2  
8 Kvinnor  
6 Män. 
20-25 år.  

De hade behov 
av information, 
vård, hjälp i 
vardagen, stöd 
från familj och 
vårdpersonal 
samt stöd kring 
identitetsfrågor. 

Medel 

2 
 

Thompson, 
K., Palmer, 
S. & Dyson, 
G.  
(2009). 
Australien. 

Undersöker 
cancerdrabbade 
unga vuxnas 
upplevelser om  av 
ouppfyllda 
psykiska, psykiska 
och sociala behov. 

Kvalitativ 
metod. 
Gruppdisku
ssion med 2 
fokusgrupp
er.  

8 deltagare 
Bortfall: 12 
5 Kvinnor 
3 Män 
Fokusgrupp 
1: 14-21 år 
Fokusgrupp 
2: 22-30 år 

Resultatet 
baserades på 
fokusgrupp 2. De 
hade behov av 
kunskap om 
efterbehandling, 
pågående 
sjukdomstillstånd 
och framtida 
vård. 

Medel 

3 
 

Jacobsen, 
S.K., 
Bouchard, 
G.M., Emed, 
J., Lepage, 
K. & Cook, 
E. 
(2015). 
Kanada. 

Att undersöka hur 
unga vuxna 
patienter med 
cancer upplever att 
de är "kända" av 
deras 
vårdpersonal. 

Kvalitativ 
metod. 
Semistruktu
rerade 
intervjuer. 

13 deltagare 
Inget 
bortfall. 
6 Kvinnor 
7 Män 
Subgrupper: 
18-29 år, 30-
39 år.  

De upplevde att 
sjuksköterskorna 
fanns där hos 
dem, att de var 
med i teamet och 
det var bättre att 
ha en person att 
prata med under 
vårdtiden. 

Hög 

4 
 

Ander, M., 
Thorsell 
Cederberg, 
J., Von 
Essen, L. & 
Hovén, E.  
(2018). 
Sverige. 

Att undersöka 
cancer-relaterade 
psykosociala 
problem hos unga 
vuxna som haft 
cancer som är i 
behov av stöd  

Kvalitativ 
metod. 
Två 
individuella 
intervjuer. 
 
 

10 deltagare 
Bortfall: 3 
4 Kvinnor 
6 Män 
15-25 år. 
 

De upplevde att 
behandlingen var 
tuff, att cancern 
var en del av 
deras identitet 
och att de 
kämpade med 
nya känslor och 
att få stabilitet i 
livet. 

Medel 
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5 
 

Olsson, M., 
Jarfelt, M., 
Pergert, P. & 
Enskär, K. 
(2015). 
Sverige. 

Identifiera 
upplevelser som 
tonåringar och 
unga vuxna i 
Sverige tycker är 
viktigt för dem. 

Kvalitativ 
metod. 
Fokusgrupp
er, 
intervjuer. 

44 deltagare  
Bortfall: 14 
28 Kvinnor 
16 Män 
Subgrupper: 
15-18 år, 19-
29 år. 

De upplevde 
dessa kategorier 
som viktiga; 
personlig 
interaktion, 
kunskap, 
delaktighet och 
åldersanpassad 
vård. 

Hög 

6 
 

Brauer, E., 
Pieters, 
H.C., Ganz, 
P.A., 
Pavlish, C. 
& 
Heilemann 
MV. 
(2018). 
USA. 

Utforska hur det är 
att gå tillbaka till 
vardagen för unga 
vuxna som 
överlevt en 
hematopoetisk 
celltransplantation 
(HCT).  

Kvalitativ 
metod.  
Semistruktu
rerade 
intervjuer. 

18 deltagare 
Inget bortfall 
7 Kvinnor 
11 Män 
19-34 år. 

De kände sig 
vilsna och 
isolerade efter 
behandlingen och 
kände ett behov 
att få vägledning 
och stöd från 
vårdpersonal 
efter behandling. 

Medel 

7 
 

Bahrami, 
M., 
Namnabati, 
M., 
Mokarian, 
F., Oujian, 
P. & Arbon 
P. 
(2017). 
Iran. 

Bedöma 
synpunkter, 
erfarenheter och 
preferenser inom 
den kliniska 
kommunikations 
triangeln (förälder, 
ungdomar och 
hälso- och 
sjukvårdsteam) om 
informationsutbyte 
för ungdomar med 
cancer. 

Kvalitativ 
metod. 
Semistruktu
rerade 
intervjuer. 

33 deltagare 
(ungdomar 
(12 st), 
föräldrar, 
läkare, 
sjukskötersk
or). 
Inget bortfall 
Ungdomar: 
7 Kvinnor 
5 Män 
15-20 år. 

Deltagarna 
upplevde brist på 
information och 
kommunikation 
från 
vårdpersonalen, 
men genom 
förtroende och 
ärlighet mellan 
dem och 
vårdpersonalen 
förbättrades det. 

Medel 

8 
 

Olsen, P.R. 
& Harder, I. 
(2009). 
Danmark. 

Vad som händer 
när sjuksköterskor 
deltar i att stödja 
tonåringar och 
unga vuxna med 
cancer och deras 
betydande andra 
att upprätthålla, 
etablera och stärka 
sociala relationer 
och ett socialt 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer, 
observation
er och 
informella 
samtal. 

12 deltagare 
och 19 
betydande 
andra och 7 
sjukskötersk
or. 
Bortfall: 2 
Ungdomar: 
Endast män 
15-22 år. 

De hade ett 
behov att få vara 
delaktiga i 
vården, att 
vårdpersonalen 
ska ge 
information till 
närstående och 
att det var viktigt 
för deltagarna att 
få ha deras familj 

Medel 
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nätverk under 
behandlingsperiod
en. 

nära under 
sjukdomsförlopp
et. 

9 
 

Knox, M.K., 
Hales, S., 
Nissim, R., 
Jung, J., Lo, 
C., 
Zimmerman
n, C. & 
Rodin, G. 
(2016). 
Kanada. 

Att utforska 
upplevelsen av 
avancerad cancer 
hos unga vuxna. 
 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer. 

10 deltagare 
Inget bortfall 
7 Kvinnor 
3 Män, 
diagnostisera
d med 
avancerad 
cancer. 
18-35 år. 
 

De upplevde 
behandlingen 
som ensamt och 
hade olika 
förväntningar på 
den. De hade 
tankar om 
framtiden och 
döden, som 
påverkades deras 
identitet och 
sociala liv.  

Medel 

10 
 

Matheson, 
L., Boulton, 
M., 
Lavender, 
V., Collins, 
G., Mitchell-
Floyd, T. & 
Watson, E.  
(2016). 
England. 

Att utforska 
upplevelserna av 
unga vuxna med 
Hodgkin lymfom 
under första året 
efter avslutad 
initial behandling. 

Kvalitativ 
metod. 
Semistruktu
rerade 
intervjuer. 

10 deltagare 
Bortfall: 1 
6 Kvinnor 
4 Män 
21-39 år. 

De tyckte att 
gruppstöd, 
acceptans och 
normalisering  av 
sjukdomen 
minskade oron 
för eventuellt 
framtida hot. De 
hade behov av 
mer information 
kring fysiska 
förändringar, 
fertilitet, 
sexualitet, jobb 
och det sociala 
livet. 

Hög 

 

 

 

 


