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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Puberteten kan tyckas svår för en tonåring. Än tuffare kan det bli för tonåringen 

samt dennes familjemedlemmar vid en samtidig diagnostisering av cancer. Det som behöver 

undersökas mer ingående är vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och dennes 

familj i samband med en cancerdiagnos. 

Syfte: Att undersöka vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och dennes familj i 

samband med en cancerdiagnos. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som metod användes. Elva kvalitativa studier hämtade 

från CINAHL, PyscInfo samt PubMed har nyttjats och resultatet i dessa som svarat till denna 

studies syfte har sammanställts. Joyce Travelbees omvårnadsteori användes. 

Resultat: Det framkom att den såväl drabbade tonåringen och dennes familjemedlemmar i de 

flesta fallen drabbas av chock vid beskedet om en cancerdiagnos. Känslor skiljer sig mellan 

olika individer men ilska, rädsla och oro är vanligt förekommande. Tankar kring döden, hur 

kroppen eventuellt kommer förändras och känslor av orättvisa var vanligt förekommande hos 

tonåringarna. Vårdpersonalen bör vara stöttande och bemötandet bör genomsyras av sympati 

likväl som empati. Samtalen till alla inblandade bör vara individanpassad, åldersanpassad och 

informativ. 

Slutsats: När vårdpersonal bemöter en inte sällan chockad tonåring samt dennes familj där 

cancer nyligen diagnostiserats bör samtalen individanpassas. Tillsammans med chocken kan 

inblandade parter bland annat känna rädsla, sorg och osäkerhet inför framtiden. Eftersom den 

pubertala fasen ofta samtidigt föreligger hos tonåringen kan även cancerdiagnosen bidra till 

en komplex självbild. Det krävs dock mer forskning inom ämnet för att tydligare klarlägga det 

exakta psykosociala måendet i diagnosskedet. 

Nyckelord: Cancer, tonåringar, psykosocialt, känslor, familj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Background: Puberty may be a difficult time for adolescents. Being diagnosed with cancer at 

that time can be hard for both the adolescent and its family. What need to be examined more 

detailed are which emotions that can arise in an adolescent and its family in conjunction with 

a cancer diagnosis. 

Aim: To examine which emotions can arise in an adolescent and its family members in 

connection with a cancer diagnosis. 

Method: A descriptive literature study as a method was used. Eleven qualitative studies from 

CINAHL, PsycInfo and PubMed was received and the results that answered to the purpose of 

this study got complied. Joyce Travelbees nursing theory was used. 

Results: The cancer diagnosis affected both the adolescent and the family members, which 

often brought reactions of shock. Feelings like anger, fear and worry were some that 

frequently occurred. Thoughts surrounding death, the eventual body change often appeared as 

well as feelings of injustice. It’s important that the actions from health professionals are 

supporting and permeated by sympathy along with empathy. Every conversation with the 

involved should be individualized, age adopted and informative. 

Conclusion: When healthcare professionals respond to a shocked adolescent and family, the 

conversation should be personalized. Along with the shock, the parties involved can among 

other things feel fear, sadness and uncertainty about the future. Simultaneously with the 

puberty, the cancer diagnosis can contribute to a complex self-image. Further Research on the 

subject is required to clarify the exact psychosocial approach in the diagnosis stage. 

Keywords: Cancer, adolescents, psychosocial, emotions, family. 
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BAKGRUND 

I dagsläget insjuknar ungefär ett barn per dag i någon form av cancer i Sverige. Eftersom 

vissa återinsjuknar och andra är under behandling som pågår under flera år innebär detta att 

ett tusental barn dagligen får cancervård (Barncancerfonden 2017a). Barncancer är den 

vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1-14 år i Sverige idag, detta trots att ca 80% av 

barnen som drabbas överlever (Barncancerfonden, 2018a). I jämförelse med 1960-talet då 

endast ca 20–25% av de drabbade barnen överlevde är detta en klar förbättring (SKL, 2016). 

 

Barncancer 

Barncancer skiljer sig från vanlig cancer hos vuxna delvis genom att den inte kan kopplas till 

levnadsvanor och miljö på det vis den kan hos vuxna (Barncancerfonden, 2017b). Denna 

skillnad beror på att det är osannolikt att livsstilsfaktorer framkallar tumörsjukdomen vid så 

ung ålder (Barncancerfonden, 2017a). Celler hos en icke-cancersjuk individ reparerar sig eller 

dör vid en skada/mutation men multipla mutationer i en cell kan till slut leda till att cellen blir 

en cancercell (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Cancerceller växer samt delar sig 

ohämmat och har förlorat mekanismen att självdö. Kombinationen av dessa faktorer har som 

följd att den ursprungliga cancercellen tillsammans med dess replikor bildar en cancercell-

klump, en tumör (Barncancerfonden, 2017b). 

 

De två vanligaste cancerformerna hos barn är idag akut leukemi och hjärntumör vilka båda 

utgör ca 30% av diagnoserna vardera. Alla cancerdiagnoser hos barn har en koppling till ålder 

eftersom de är mer eller mindre vanliga i olika åldrar (Miall, Rudolf & Smith, 2004). Typen 

samt tidsskedet av cancern avgör vilken alternativt vilka typer av behandling som är aktuell 

(Barncancerfonden, 2017b). Inför behandling behöver det även tas i beaktning att barnet 

befinner sig i stark tillväxt. I den mån det är möjligt ska barnet efter behandlingens avslut 

fortsätta den normala tillväxten, genomgå pubertet samt bevara fertiliteten 

(Barncancerfonden, 2017a). De varianter av behandling som finns att tillgå i dagsläget är 

kirurgi, strålning, cytostatika samt benmärgstransplantation. Eftersom dessa 

behandlingsmetoder kan vara tuffa även mot det friska i barnets kropp kan krävas stödjande 

behandling i form av b.la. profylaktiska antibiotika och/eller blodtransfusioner.  
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Cancer i tonåren 

Ålderskategorin tonåring definieras enligt WHO (2018) att vara från det att barnet är tio till 19 

år. Två av de vanligaste diagnoserna vid cancer i tonåren är osteosarkom och hjärntumör. 

Andra vanligt förekommande cancerdiagnoser vid denna ålder är Hodgkins lymfom och 

Ewingsarkom. Forskare har kunnat se ett samband mellan skelettcancer och den kraftiga 

tillväxtfasen i tonåren. Osteosarkom kan dock döljas av tonåringars vanligt förekommande 

växtvärk vilket medför att diagnostiseringen kan dröja. För de tonåringar som drabbas av 

Hodgkins lymfom är prognosen god med en total överlevnad på 90–95% (Barncancerfonden, 

2017c). 

 

Cancer i tonåren - psykosocialt 

När ett barn drabbats av cancer är åldern en stor aspekt i hur diagnosen kommer att mottagas 

psykiskt. Detta eftersom ålder och mognadsgrad kraftigt är sammanlänkade. I tonåren har 

barnet förståelse kring sjukdom, liv och död. Med förståelse kring hälsa och kroppsfunktioner 

samt en ökad vilja till autonomi följer olika typer av reaktioner kring en sjukdomsdiagnos 

(Miall, Rudolf & Levene, 2004). De allra flesta tonåringarna upplever även beteende- och 

humörförändringar i följderna av en cancerdiagnos. Förändringarna inkluderar nedstämdhet, 

ångest och vredesutbrott (Clarke, Davies, Jenney, Glaser & Eiser, 2005).Tonåringarna har 

ofta även svårt att berätta för  närstående samt vårdpersonal om känslorna som uppstår till 

följd av sjukdomen. Många passivt accepterar behandlingar trots att dessa ger starka känslor 

av rädsla (Yeh, 2001). Att drabbas av cancer i tonåren kan vara svårare psykosocialt av flera 

skäl. Ett ungt barn kan ha lätt för att glömma att det är sjukt medan en tonåring tvärtom 

istället ofta påminns. Detta får som effekt att tonåringar ofta får det psykosocialt svårare att 

hantera en cancerdiagnos (Clarke et al., 2005).  

Enligt barncancerfonden (2017b) menar barncancerläkaren Gustav Österlundh att det är ur en 

förälders perspektiv troligen en större utmaning när en tonåring drabbas av cancer än ett yngre 

barn. Detta relaterat till att dessa föräldrar behöver vara lyhörda inför tonåringens 

(Barncancerfonden 2017b). Det finns ett antal utmaningar för cancerdrabbade tonåringar som 

kommer behöva genomgå cancerbehandlingar. Det förekommer ofta ett förändrat beteende 

och motvilja att följa behandlingsplaner hos denna patientgrupp (Hughes, Williams & Shaw, 

2017). Det finns även dem tonåringar som inte klarar att genomföra behandlingar på grund av 

svårigheter med anpassning (Yeh, Lin, Tasi, Lai & Ku, 1999). Under pågående behandling 

minskar ofta sociala aktiviteter vilket ger som effekt att många tonåringar upplever en känsla 

av ett ökat avstånd till vänner och umgänge (Hughes et al., 2017). 
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Cancerbehandling - fertilitet 

Cancer, ingrepp, behandling och mediciner kan påverka sexuallivet fysiskt samt hur en person 

känner inför det. Killar kan ha svårare att få erektion på grund av skadade nerver och blodkärl 

samt pga. att nivån av det manliga könshormonet kan vara lågt. Hos tjejer kan slidans 

slemhinnor bli torra. Detta eftersom strålning kan sänka nivåerna av det kvinnliga 

könshormonet. Ingrepp, ärr, hårförlust och andra konsekvenser av behandlingen kan påverka 

hur tonåringen ser på sin kropp. Vissa cancerbehandlingar kan även påverka förmågan att få 

barn i framtiden, vilket gäller både killar och tjejer. Att prata om fertilitet är viktigt ur 

läkarens så väl som patientens perspektiv eftersom det finns möjlighet att frysa ägg och 

spermier (barncancerfonden, 2018b). 

 

Positiva följder 

Under pågående behandling kan dock tonåringar utveckla nya perspektiv vilket hjälper dem 

framåt och bidrar till att hålla hoppet om att bli frisk uppe. Support från andra som är under 

cancerbehandling kan bidra till ett utvecklande av emotionella strategier som exempelvis 

positivt tänkande (Huges et al., 2017). Ur ett långsiktigt perspektiv har “fördelar” med att 

drabbas av cancer och genomgå en behandling som tonåring beskrivits vara en förstärkt 

känsla av mening. Detta medför en styrka och ökad uppskattning av livet (Huges et al., 2017; 

Sodergren et al., 2018). Sodergren och medarbetare (2018) skriver även att tonåringarna kan 

känna en ökad mognad och självmedvetenhet. De kan uppleva att prioriteringarna i livet 

förändras samt att viljan att genomföra en akademisk utbildning förstärks. Enligt Huges och 

medarbetare (2017) upplever tonåringarna ofta även att de utvecklat starkare relationer till 

familj och vänner. Detta trots att de under pågående behandling upplevt ett ökat avstånd till 

dessa. 

 

Människan i kris 

Allvarliga händelser i livet, oavsett om det gäller sjukdomar, trauma, dödsfall med mera kan 

leda till att människan upplever en förlust av mening och sammanhang. Samlingsnamnet för 

detta kallas för kris. Personer i kris har behov av stöd, medmänsklig kontakt samt någon att 

dela tankar och känslor med. Ong och medarbetare samt Holen och Weisæth menar i Eide och 

Eide (2007) att god kommunikation kan hjälpa en patient att bearbeta reaktioner samt bättre 

bemästra sjukdom och kriser. Samtidigt är det viktigt för patienten att få tillräcklig 
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information om sjukdom och behandling. Detta bidrar till att göra situationen mer förståelig 

samt skapar förutsägbarhet och mening. När en tonåring får ett cancerbesked och att sedan 

genomgå en eller flera cancerbehandlingar kan kännas som att åka bergochdalbana. En lång 

period framöver kan bestå av sjukhusvistelser och ovetande om hur livet kommer att bli. Både 

det kroppsliga och det psykiska måendet påverkas (Barncancerfonden, 2018b). 

Retterstøl och Weisæth samt Cullberg hävdar enligt Eide och Eide (2007) att det finns två 

typer av krissituationer: livskris och traumatisk kris. Livskriser och utvecklingskriser är 

påfrestningar som kommer till följd av en naturlig livsutveckling, till exempel i samband med 

puberteten, frigörelse från hemmet, äktenskap eller att få barn. Traumatiska kriser är däremot 

extraordinära påfrestningar som inte ingår i ett vanligt livsförlopp utan kommer vid 

exempelvis sjukdomar, olyckor eller våldshandlingar. Begreppet traumatisk kommer från det 

grekiska trauma som betyder “sår” eller “skada”. Traumatiska kriser används ofta om 

belastningar som innefattar fysiska, psykiska eller sociala som är så stora att personen 

påverkas under en längre tid. Människans normala krisreaktion kan delas in i fyra olika faser. 

Dessa är följande: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. 

Fas-indelningen kan vara ett hjälpmedel till att förstå patientens reaktioner och de behov 

personen har (Eide & Eide, 2007). 

 

Relationen till sig själv samt närstående 

Självbilden kan förändras vid en cancerdiagnos. Det kan bli tröttsamt för en tonåring att 

identifiera sig med cancer. I dessa lägen är det viktigt att hålla fast vid intressen i den mån det 

går. Detta eftersom intressen är en stor del av den enskilda individens personlighet.  Nya 

intressen kan också upptäckas på resans gång (Barncancerfonden, 2018b). När en 

familjemedlem blir sjuk i cancer påverkas hela familjen. Det är inte bara personen som blir 

sjuk som kan hamna i kris och tampas med svåra tankar och känslor av bland annat oro och 

sorg utan även de runt omkring. Det är lätt att hålla tankar och känslor inom sig för att inte 

riskera att göra närstående ledsna eller oroliga. Men för många kan det hjälpa att prata om 

sjukdomen och de tankar som uppstår. Även vänner till den cancerdrabbade tonåringen 

påverkas. Det kan vara svårt för dessa att veta hur de ska bete sig. Det är viktigt för den 

drabbade tonåringen att komma ihåg att vännerna ibland inte vet vad de ska säga. Om något 

som sägs är sårande var detta troligtvis inte intentionen. Därför är det viktigt att den drabbade 

försöker ha förståelse för detta och tänker på att vännerna kan känna sig minst lika förvirrade 

som tonåringen själv. Att vara så rak och öppen som möjligt med sina känslor och tankar 

kring cancern kan vara positivt och hjälpa (Barncancerfonden, 2018b). Cassano, Nagel och 
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O’Mara (2008) skriver att de flesta tonåringarna som var drabbade av cancer rapporterade att 

det var bra att ha möjlighet att prata med andra tonåringar under samma omständigheter som 

dem själva, när de gick igenom en cancerbehandling. I Cassano och medarbetares (2008) 

studie utformades en specifik tonårsgrupp för ungdomar som gick igenom en 

cancerbehandling eller hade överlevt en cancerbehandling. Detta för att kunna sammanställa 

gruppens påverkan på tonåringarna. De flesta tonåringarna upplevde att det var lättare att 

prata om behandlingsrelaterade problem med andra i samma sits utan att behöva förklara 

medicinska begrepp och att de även kunde relatera till deras känslor kring behandlingen 

(Cassano et al., 2008).  

 

Teoretisk referensram 

Denna studie nyttjade Joyce Travelbees teoretiska referensram för att underlätta förståelsen 

för hur kommunikationen mellan vårdpersonal och tonåringen tillsammans med dennes familj 

lämpligen bör ske. Eide och Eide (2007) menar att i Joyce Travelbees arbete ”Interpersonal 

Aspects of Nursing” betonar hon betydelsen av personlig kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. Travelbee är starkt kritisk till begreppen “patient” och 

“sjuksköterska” eftersom hon anser att dessa stimulerar till stereotypa rolluppfattningar och 

då döljer det unika i den enskilde patienten. Vidare menar Eide och Eide (2007) att Travelbee 

anser att det bland annat är sjuksköterskans grundläggande uppgift att se patienten som en 

unik individ för att därefter kunna ge patienten god omvårdnad. Travelbee anser att sjukdom 

och lidande har ett nära samband och att en persons attityd till lidande i stor utsträckning 

bestämmer hur effektivt man bemästrar sin sjukdom. Mänskliga relationer emellan kan 

därmed påverka den enskildes attityd och känslor till sitt eget lidande till exempel genom att 

finna en mening i det och därför hjälpa personen att bemästra både lidande och sjukdom bättre 

(Eide & Eide, 2007). Detta kan kopplas till tonåringens bemästrande av lidande som är en 

följd av cancerdiagnosen. 

 

Travelbees modell för utveckling av förhållandet mellan sjuksköterska och patient omfattar 

fem faser (Eide & Eide, 2007). Första fasen är det inledande mötet. När en sjuksköterska 

möter en patient för första gången, observerar hon, värderar och drar slutsatser om patienten, 

på samma sätt som patienten oftast gör fast då i förhållande till sjuksköterskan. Denna fas 

präglas av båda parters första intryck och tidigare erfarenheter av motsvarande situationer. 
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Sjuksköterskans uppgift är här att se patienten som en individ och kommunicera sin egen 

upplevelse som sjuksköterska (Eide & Eide, 2007). 

 

Travelbees andra fas innebär utveckling av identiteter, här börjar sjuksköterskan och patienten 

etablera kontakt med varandra. De börjar uppfatta varandra mindre som representanter för 

roller, och deras respektive identiteter som individer börjar bli synliga. Sjuksköterskans 

uppgift är att bli medveten om hur hon uppfattar patienten och i vilken grad hon förmår att 

erkänna patienten som en unik person (Eide & Eide, 2007). 

 

I den tredje fasen, där empati är centralt, är utmaningen för sjuksköterskan att förhålla sig 

empatiskt till patienten. Travelbee definierar empati som förmågan att gå in i eller ta del av 

och förstå en annan individs aktuella psykologiska tillstånd. “Ta del av” i detta sammanhang 

innebär att delta och samtidigt stå utanför. Travelbee menar här att med empatisk förståelse 

följer också värdering av den andra. Däremot bör sjuksköterskan sträva efter att bli medveten 

om sina egna värderingar av patienten, och därefter ta ställning till hur hon ska förhålla sig. 

Empati är en viktig förutsättning för att kunna förstå patienten och förutsäga dennes 

reaktioner. Empati är nödvändig, men inte tillräcklig för god omvårdnad, det krävs också 

sympati (Eide & Eide, 2007). 

 

Den fjärde fasen, där sympati är nyckelbegreppet, består av övergången från empati till 

sympati. Travelbee definierar sympati i detta sammanhang som en attityd eller inställning, ett 

sätt att känna och tänka, som kommuniceras till patienten. Sympati innebär en önskan att 

stödja patienten eftersom sjuksköterskan upplever patienten som en individ (Eide & Eide, 

2007). 

 

Slutligen hävdar Eide och Eide (2007) att Travelbees sista fas handlar om förståelse och 

kontakt. Travelbee beskriver den dynamiska och mångfacetterade processen baserad på 

ömsesidig tillit. Detta är en process som upplevs som viktig och meningsfull för båda parter. 

Detta innebär realiseringen av det människa-människa-förhållandet som Travelbee ser som 

grundläggande för att uppfylla omvårdnadens syfte. 

Joyce Travelbees teoretiska referensram ansågs att vara lämplig i denna studie eftersom hon 

betonar vikten av god kommunikation mellan vårdpersonal och patient samt dennes anhöriga, 

vilket kan kopplas till studiens syfte och fördjupad inblick i diskussionen. Det var främst den 

tredje- och fjärde fasen, empati och sympati, som lyftes fram i denna studie. 
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Problemformulering 

När en tonåring får en cancerdiagnos är det inte bara tonåringen som drabbas utan hela 

familjen samt även olika sociala sammanhang runt tonåringen och familjen. I och med att 

tonåringar som befinner sig i puberteten har förståelse kring sjukdom, liv och död kan behovet 

av det psykosociala stödet hos tonåringen vara stort. En aktuell sammanställning av de 

känslor som uppstår hos den drabbade samt dennes familj vid ett cancerbesked är viktigt att ta 

fram för att vårdpersonal ska kunna bidra med bästa möjliga psykosociala stöd och därmed i 

bästa möjliga mån främja den psykiska hälsan. Med “de drabbade” menas i detta arbete både 

tonåringen och deras familjemedlemmar.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och 

dennes familj i samband med en cancerdiagnos. 

Frågeställningar 

• Vilka tankar är vanligt förekommande hos tonåringar vid besked av en 

cancerdiagnos? 

• Vilka tankar är vanligt förekommande hos familjemedlemmar när en tonåring får en 

cancerdiagnos? 

• Vilket bemötande från vårdpersonal uppskattar de drabbade? 

 

METOD 

Design 

En beskrivande litteraturstudie som metod användes. Mulrow och Oxman har definierat att en 

systematisk litteraturstudie utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras systematiskt 

genom att definiera, välja, värdera och analysera relevant forskning (Forsberg & Wengström, 

2016). Forsberg och Wengström (2016) menar att uppbyggnaden av en litteraturstudie ska 

vara systematisk. Syftet ska vara tydligt formulerat och kunna besvaras med hjälp av 

forskning som specifikt valts ut och analyserats och samtidigt vara relevant för ämnet. 

 

Sökstrategi 

Databaserna PubMed, CINAHL och Psycinfo har nyttjats för att söka fram relevant litteratur. 

För att nå sökord relevanta för studiens syfte har MeSH-termer nyttjats (Karolinska Institutet, 
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2016). De MeSH-termer som användes främst var Adolescents, Cancer och Diagnosis. 

Artiklarna var kvalitativa studier där undersökningsgruppen inkluderar tonåringar som 

drabbats av cancer och/eller deras familjer. För att finna artiklar adekvata till att besvara 

studiens syfte kombinerades MeSH-termerna med utvalda filter som finns att tillgå på de olika 

databaserna. Samtliga sökord som har tillämpats, hur dessa kombinerades samt vilka filter 

som nyttjades till de enskilda sökningarna finns att se under tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över sökning i databaser. 

Datum Databas Sökord Filter Sökningens 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Utvalda artiklar 

28/1–2019 PsycInfo Adolescents; AND Cancer Linked full text; year 

2000–2019 

60 30 2 

 

28/1–2019 

 

CINAHL 

Adolescents, Cancer 

Diagnosis, Qualitative  

Linked full text; year 

2000–2019;  

 

29 

 

5 

 

1 

28/1–2019 PubMed Adolescents AND; Cancer 

AND; Emotions AND; 

Sweden 

Free full text, year 

2013–2019 

9 2 1 

29/1–2019 PsycInfo Teenagers; AND cancer; 

AND psychosocial; AND 

Linked full text; year 

2000–2019 

18 2 1(1)* 

29/1–2019 PsycInfo Teenagers; AND cancer; 

AND family; AND 

Linked full text; year 

2000-2019 

22 10 1(1) 

29/1–2019 CINAHL Adolescent, cancer, 

experience, qualitative 

Linked full text; year 

2000–2019 

60 10 4(2) 

4/2 CINAHL Children, Diagnosis, 

Siblings, Cancer, Coping 

Linked full text; year 

2000–2019 

 

6 

 

2 

 

 

1 

4/2–2019 PubMed Cancer; AND adolecents; 

AND emotions; AND 

support; AND distress; 

Free full text; year 

2014–2019 

39 5 1 

7/2–2019 CINAHL Nurses, Adolescents, Linked full text; year 45 
 

3 1 
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Diagnosed, Cancer 2000–2019 

7/2 PsycInfo 
Cancer; AND Adolescents; 

AND Healthcare; AND 

Emotions; AND Survivors 

Linked full text; Year 

2013–2019 

29 3 1 

7/2–2019 CINAHL Parenting, cancer, children Linked full text; year 

2000–2019 

64 13 1 

*Parentesen innebär att artiklar som redan valts ut återfinns även under aktuell sökning 

 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för att artiklarna skulle vara av intresse för denna studie var att de skulle 

vara orginalpublikationer på svenska eller engelska, vara publicerade mellan år 2000-

2019  samt finnas tillgängliga i fulltext via Uppsala universitetsbiblioteks prenumerationer. 

Vidare inklusionskriterier var att artiklarna skulle studera endast tonåringar och/eller föräldrar 

till cancerdrabbade tonåringar, med undantag där åldersgrupperna var uppdelade i artiklarna. 

Alla olika cancerdiagnoser som var förekommande för gruppen “tonåringar” inkluderas 

också. Det var även en inklusionskriterie att utvalda artiklar vid en kvalitetsanalys skulle 

bedömas vara av medel eller hög kvalitet. I och med detta var en exklusionskriterie att 

artiklarna vid en kvalitetsanalys ej fick bedömas vara av låg kvalitet. Artiklar som inte var 

tydligt ålderskategoriserade för ”tonåringarna” exkluderades. Även artiklar där olika 

åldersgrupper var sammanslagna exkluderades. Ett exklusionskriterium specifikt för PubMed 

var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2013-2019. När elva artiklar var funna 

ansågs materialet vara mättat och inga fler artiklar inkluderades. För att tydliggöra vilken 

artikel som nått vilket resultat publicerades även studiens författare, år, land, titel, syfte, 

design, metod och undersökningsgrupp i artikelmatrisen, se tabell 2 i bilaga 2. 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Kvalitetsgranskningen av studiens artiklar skedde med hjälp av en granskningsmall (SBU, 

2014), se bilaga 1. De aktuella artiklarna blev poängsatta och varje frågeställning i 
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granskningsmallen (SBU, 2014) som bedömdes leva upp till kriterierna för ”ja” gav ett poäng 

och maxpoängen var 21 poäng. Artiklarna som erhöll sju poäng eller lägre graderades som låg 

kvalitet och uteslöts därmed från studien. Artiklarna med medelhög kvalitet nådde mellan åtta 

och fjorton poäng och artiklarna med hög kvalitet nådde mellan femton och 21 poäng. 

Artiklarna som nådde medel- och hög kvalitet inkluderades i studien. Det var av stor vikt att 

gradera varje studies kvalitet för att veta vilka artiklar som kunde nyttjas för att besvara denna 

studies syfte (Forsberg & Wengström, 2016).  

Resultatanalys 

I texten besvarades resultatet i samma ordning som frågeställningarna. Detta för att presentera 

en logisk ordning så att läsaren lätt kan förstå och följa med i författarnas tankegångar. 

Samtliga resultatavsnitt från utvalda artiklar analyserades, jämfördes och därefter 

sammanställdes till en syntes. Jämförandet av resultaten i de olika artiklarna inkluderade både 

jämföranden mellan gemensamma likheter och olikheter. Det sammanställda resultatet 

delades in i tre kategorier där varje kategori i resultatavsnittet besvarade en varsin 

frågeställning. Resultaten från de granskade artiklarna presenterades i en artikelmatris. 

Forskningsetiska överväganden 

I studien användes endast artiklar som var etiskt godkända eller som redogjorde för det 

forskningsetiska tillvägagångssättet för att studien ska vara så tillförlitlig och etiskt korrekt 

som möjligt. Ett objektivt urval tillämpades både vid insamling av artiklar samt 

sammanställning av resultatet. Det objektiva urvalet fortskred vid analysering, bearbetning 

och granskning av studierna. Att utesluta artiklar vars resultat kolliderade med författarnas 

åsikt vore oetiskt (Forsberg & Wengström, 2016).  Resultat som inte var relevant för studien 

syfte uteslöts. Codex riktlinjer för forskningsetik genomsyrade studien (Codex, 2018). I 

Codex riktlinjer står det bland annat att grundläggande för all forskning är att den ska utföras 

med respekt mot alla människor och att människans rättigheter ska gå före forskningens 

behov (Codex, 2018). I studien har autonomiprincipen, godhetsprincipen samt 

människovärdesprincipen tagits till hänsyn, vilka beskrivs av Sandman och Kjellström (2013). 

Autonomiprincipen anses i denna studie vara extra central både för det undersökta fenomenet 

och de artiklar som har studerats. Detta eftersom tonåringarna i och med puberteten befinner 

sig i en tidsperiod som ur ett autonomiperspektiv ofta är problematisk.    

RESULTAT 
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Vilka känslor är vanligt förekommande hos tonåringar vid besked av en cancerdiagnos 

Tankar och känslor kring att diagnosen 

Att få en cancerdiagnos kan liknas vid att erfara i en mycket plötslig kollision och försöka 

förstå vad som hände. En förödande händelse som avbröt livets resa framåt. Tonåringarna 

upplevde detta ögonblick som en tid när hela deras värld plötsligt vänds upp och ner på ett par 

minuter (Phillips et al., 2017). Diagnosen cancer var som en oväntad tid med traumatisk 

förvirring, rädsla och sårbarhet något att likna vid en terroristattack. Acceptansen av 

sjukdomen och diagnosen försvårades för vissa eftersom när dem i ett tidigare skede sökt vård 

för symtomen erhöll felaktig information och blev feldiagnostiserade (Phillips et al., 2017). 

Tonåringar upplevde ett besked av cancerdiagnos som en särskilt stressig händelse, en känsla 

av att man kan förlora allt på ett ögonblick. Tankar som “kommer jag överleva?”, “vad 

kommer att hända?” och “kommer jag att klara det?” beskrevs. Tankar på döden och ett 

behov av att förstå varför just dem fick cancer beskrevs också (Ander et al., 2018). 

Andra vanligt förekommande tankar och känslor hos tonåringarna var besvikelse, emotionell 

tomhet, sorg, hopplöshet, panik, maktlöshet, chock, osäkerhet, känsla av orättvisa och 

overklighet (Ander et al., 2018). Tonåringarna avfärdade och förstod inte sina egna reaktioner 

och känslor i samband med diagnosen. De hade ibland svårigheter att identifiera, uttala och 

lita på dem, än mindre svårt att veta hur de skulle agera på dem (Ander et al., 2018). 

Tonåringarna hamnade i ett tillstånd av chock när diagnosen fastställdes. Tankar som förekom 

var bland annat att “cancer kan inte drabba mig” och “orsaken till knölen är troligtvis att jag 

tänjt en muskel eller sovit felaktigt på nacken”(Stegenga & Ward-Smith, 2010, s 3). 

 

Att bli påmind om cancern utlöste hos en del tonåringar bland annat ångest, ilska och sorg. 

Tonåringarna uttryckte en pågående kamp för att hålla borta och avvisa smärtsamma 

cancerrelaterade känslor. Vissa tonåringar försökte ignorera och distrahera sig från dessa 

tankar och istället fokusera på andras problem eller tänka positivt. Dessa strategier blev 

emellertid mentalt utmattande och ohållbara på lång sikt (Ander et al., 2018). 

Att inte vara “normal” 

Tonåringarna uttryckte en känsla av att inte vara som alla andra i förhållande till en önskan att 

vara “normal” (Ander et al., 2018; Stegenga & Ward-Smith, 2010). Detta förstärks i och med 

att vardagslivet påverkades däribland skolgången. En tonåring beskrev upplevelsen om att 

plötsligt inte vara som alla andra enligt: “förväntningarna inför mitt första år på gymnasiet 

var att det skulle bli roligt, året skulle innefatta fester, shopping och övernattningar, dem 
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förväntningarna försvann med diagnosen” (Stegenga & Ward-Smith, 2010, s 3). Uttryckta 

känslor av värdelöshet och misslyckade i förhållande till var de var i livet beskrevs. Som att 

deras “normala” tonårsutveckling plötsligt avbröts av cancern, att de i samband med 

cancerdiagnosen hade stannat upp i livet medan andra fortsatte framåt, en känsla av att längta 

tillbaka till det normala livet. Även känslor som frustration, ilska och sorg beskrevs samt 

känslor att bli förbisedd, missförstådd och icke uppskattad uttrycktes (Ander et al., 2018). 

 

Förlust av kontroll 

Det är vanligt att cancerdrabbade tonåringar redan under diagnostikprocessen börjar känna 

känslan av att inte ha kontroll. Dem kämpade med förlust av kontrollen över sina liv och 

kroppar, vilket ledde till känslor som maktlöshet och ett beroende av andra runt omkring. 

Tonåringarna beskrev även att förlustkänslan var starkare mot det kroppsliga än mot det 

sociala och personliga (Wicks & Mitchell, 2010) samt att kontrollförlusten ledde till ett 

försämrat självförtroende (Wu, Chin, Haase & Chen, 2009). Tonåringarna kände sig tvungna 

att ge upp kontrollen över sina kroppar till experter som visste mer om deras kroppar än vad 

de själva gjorde. Detta orsakade ett främlingskap, som om den sjuka kroppen inte var deras 

och att dem inte kunna lita på sina egna kroppar (Ander et al., 2018).  För vissa tonåringar 

ledde denna känslan till nya rebelliska personlighetsdrag som fick nekande av behandling som 

konsekvens. Detta för att kunna kontrollera någonting kring sjukdomen trots att dem visste att 

behandlingen var livsnödvändig. Andra hanterade känslan på motsatt vis genom att låta 

vården styra totalt och mer leva som i en bubbla där sjukvården är på utsidan (Wicks & 

Mitchell, 2010). 

 

Känslan av oro som kom i samband med diagnosen förstärktes av okunskap och tonåringarna 

kunde därför få en lugnare känsla genom större vetskap om vad den specifika 

cancerdiagnosen innebar. 4–6 månader efter diagnosen var känslan av chock ofta borta och 

tonåringarna var mer införstådda med att de var sjuka i cancer. Vissa beskrev att familjens 

stöttning var central under denna period medan andra hänvisade till känslan av styrka i att 

vilja kämpa för sitt liv. Känslan av styrka beskrevs komma både från en motiverande social 

omgivning samt från tonåringarna själva (Stegenga och Ward-Smith, 2010). 
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Vilka känslor är vanligt förekommande hos familjemedlemmar när en tonåring får en 

cancerdiagnos 

Oro kring biverkningar av cancerbehandling 

Enligt Young och medarbetare (2002) upplevde vissa mödrar känslan av att världen var upp 

och ner i samband med att en tonåring diagnostiserades med cancer. Vidare upplevde vissa 

känslan av att diagnosen var felaktig medan andra mödrar, som under en längre tid vetat att 

barnet inte mått bra kunde känna en form av lättnadskänsla (Young et al., 2002). Biverkningar 

och konsekvenser av behandlingen var vanligt förekommande orosmoment hos såväl 

familjemedlemmarna som patienterna i samband med cancerdiagnosen. Detta inkluderade 

håravfall, både på huvudet, ögonfransar och ögonbryn samt utseendemässig kroppsförändring. 

Andra bekymmer som togs upp var biverkningar från behandlingen som handlade om 

smärtsamma förfaranden samt fertilitetsproblem. En pappa till en cancerdrabbad flicka sa: 

"Jag var lite chockad över den möjliga infertiliteten. Det visste jag inte" (Korsvold et al., 

2017, s 3). 

Osäkerhet om framtiden och praktiska aspekter 

Även emotionell oro uttrycktes av familjemedlemmarna över "vad som händer inom en snar 

framtid och praktiska aspekter". Dessa innehöll känslomässiga farhågor angående 

cellgiftsbehandlingen, och om när tonåringen kunde fortsätta med sport, fritidsaktiviteter, 

skolarbete samt om hur familjen skulle organisera livet hemma. Rädsla uttrycktes av både 

familjemedlemmarna och tonåringarna. En mamma berättade när hon fick meddelandet att 

hennes dotter förmodligen hade cancer: "Lamporna släcktes när jag fick meddelandet på 

telefonen, det blev helt svart för mig” (Korsvold et al., 2017, s 6). Sorg var mestadels uttryckt 

av tonåringarna och inte lika mycket av familjemedlemmarna. En mamma uttryckte till sin 

dotter: "Men du tycker att tidpunkten var så dålig. Men det är väl aldrig en bra tid att få 

cancer” (Korsvold et al., 2017, s 6). Vissa mödrar visste att deras tonårsbarn ibland önskade 

att sova ensamma på sjukhuset men det kändes för dessa mödrar omöjligt att inte sova på 

sjukhuset med dem. Detta eftersom de då upplevde en känsla av att ha lämnat sitt barn när det 

är i en så utsatt period i livet (Young et al., 2012). 

Syskons reaktioner är kopplat till åldern 

Hur ett barn reagerar på att ett annat syskon drabbats av cancer kan delvis relateras till ålder 

och kön enligt Houtzager och medarbetare (2004). För barn upp till 11 år som har ett 

cancerdrabbat syskon är det mer vanligt förekommande att de har svårigheter med 
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finmotoriken i jämförelse med andra jämnåriga barn. Dessa svårigheter uttrycker sig bland 

annat i form av darrningar. Det är vanligare att ett syskon i tonåren får en generell negativ 

påverkan på humöret än yngre syskon. Detta uttryckte sig på olika sätt bland annat i form av 

ilska, rädsla, ledsenhet och oro. Det har även visat sig att tonårsflickor redan inom en månad 

efter besked om syskonets cancer påverkades i det sociala livet. Orsaken till detta antogs vara 

att tonårsflickor kände ett större ansvar inför det sjuka syskonet än yngre syskon samt de som 

var jämnåriga men av det manliga könet. Houtzager och medarbetare (2004) nådde även 

resultatet av de syskon som försökte vara positiva och optimistiska lättare kunde anpassa sig 

till en vardag med ett sjukt syskon i familjen.  

Vilket bemötande från vårdpersonal uppskattar de drabbade  

Kunskap och information kring den nya situationen 

Att få en cancerdiagnos är som en oväntad tid för en traumatisk förvirring, frustration, rädsla 

och sårbarhet - som en terroristattack. Diagnosens sammanhang sätter ribban för patientens 

anslutning till vårdpersonalen (Phillips et al., 2017). Vid ett cancerbesked dyker det ofta upp 

mycket frågor hos den drabbade tonåringen samt dennes familjemedlemmar. För att få svar på 

dessa frågor nyttjades olika strategier men för dem som valde att vända sig till vårdpersonal 

uppskattades det att läkare och sjuksköterskor tog sig tiden att i bästa möjliga mån besvara 

dessa frågor (Stegenga & Ward-Smith, 2010). Tonåringar som är cancerdrabbade samt dennes 

familj kunna räkna med att en inkopplad sjuksköterska kan förklara den för diagnosen 

vanligaste sjukdomsbilden. Sjuksköterskan ska även kunna förenkla begrepp som kan vara 

svåra att förstå sig på för personer som inte har en utbildning inom vården (Engvall et al., 

2011). Vid tidpunkten för diagnosen kände tonåringarna ett stort behov att bli lyssnade på. De 

ville att vårdpersonal skulle ge dem tid och lyssna på deras åsikter samt att deras åsikter skulle 

tas seriöst (Olsson et al., 2015; Stegenga & Ward-Smith, 2010; Farjou och medarbetare, 

2013). De flesta tonåringarna ansåg att vårdpersonalen hade en positiv inställning där både 

läkarna och sjuksköterskorna var omtänksamma, vänliga och hjälpsamma, vilket 

uppskattades. Tonåringarna talade om ett behov av att återfå kontrollen över sina liv efter 

cancerdiagnosen genom att få mer kunskap om den nya situationen (Farjou et al., 2013).  

Vårdpersonalens inkluderande i patientens vård 

Tonåringarna beskrev ett behov av öppen kommunikation med vårdpersonalen (Olsson et al., 

2015). Kvaliteten på cancervården var uppfylld när de kände sig stöttade av personalen eller 

fick sina behov uppfyllda. Vissa uppskattade också när behandlingen administrerades på ett 
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punktligt sätt och när vårdpersonalen var flexibla runt schemat för behandlingen. Uppskattat 

var även när det fanns tillhandahållen information tillgänglig och när vårdpersonalen 

förklarade behandlingsplanen och eventuella farhågor kring den på ett åldersanpassat språk 

(Farjou et al., 2013). Tonåringarna uppskattade behovet att vara inblandad i sin egen vård och 

att få delta i diskussioner med vårdpersonalen om eventuella förändringar i deras situation. 

Familjemedlemmar och tonåringar sökte information via böcker, magasin, vårdpersonal och 

på internet. De beskrev ett behov av vårdpersonalen, som hade kunskap inom ämnet, att 

förklara den information som de hade samlat in. (Olsson et al., 2015). Svårigheter i 

kommunikationen mellan tonåringarna och vårdpersonal uttrycktes i att vissa tonåringar 

kände att det var meningslöst att berätta om cancerrelaterad smärta eftersom de upplevde att 

vårdpersonalen inte förstod (Wu et al., 2015) 

Åldersanpassad fysisk- och social miljö vid behandling 

Olsson och medarbetare (2015) beskrev tonåringars behov av en åldersanpassad fysisk- och 

social miljö. Den fysiska miljön bör innehålla en lämplig inredningsmiljö på sjukhuset. 

Miljön bör vara utformad för ungdomar, vilket kan ge dem möjlighet till aktiviteter under 

sjukhusvistelsen. I en åldersrelaterad vårdmiljö behöver vårdpersonalen kunskap om hur man 

kommunicerar med tonåringar (Olsson et al., 2015). Underhållning och ett stödjande nätverk 

uppskattades även under vårdtiden. Det var främst underhållning i form av elektronik såsom 

filmer/tv eller datorspel som uttrycktes. Andra angav att de ville ha ett stödjande nätverk 

omkring sig i form av rumskamrater eller andra tonåringar att spendera tid med och även 

relatera till, exempelvis en tonårsgrupp (Farjou et al., 2013). Farjou och medarbetare (2013) 

lyfte även fram att när vårdpersonal betedde sig ignorant och nedvärderande så följde ofta en 

negativ upplevelse av vårdtiden. Tonåringarna ställde sig även negativt mot när vårdpersonal 

valde att kommunicera med föräldrarna om sjukdomen framför de drabbade tonåringarna. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Vilka känslor är vanligt förekommande hos tonåringar vid besked av en cancerdiagnos 

Enligt denna studie var det vanligt förekommande att tonåringar som mottar ett cancerbesked 

drabbas av chock eller kris av något slag (Philips et al., 2017; Stegenga & Ward-Smith, 2010). 

Ytterligare tankar och känslor som förvirring, rädsla och sårbarhet samt tankar på döden var 

vanligt förekommande (Philips et al., 2017; Ander et al., 2018). Vidare beskrevs emotionell 
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tomhet, sorg, hopplöshet, panik, maktlöshet, osäkerhet, känsla av orättvisa och overklighet 

som frekventa tankar och känslor hos de drabbade (Ander et al., 2018). Att förstå varför just 

de fick cancer, om de kommer att överleva, vad som kommer att hända framöver och om de 

kommer att klara av cancerbehandlingen både fysiskt och psykiskt uttrycktes. Dessa 

reaktioner kan sammankopplas med vad Retterstøl och Weisæth samt Cullberg enligt Eide 

och Eide (2007) beskriver som en traumatisk kris. Travelbees teoretiska referensram kan ha 

en betydande faktor i detta sammanhang då vårdpersonalens verktyg kan påverka tonåringens 

psykosociala situation. Travelbee anser att sjukdom och lidande har ett nära samband och att 

en persons lidande i stor utsträckning bestämmer hur effektivt man bemästrar sin sjukdom. 

Mänskliga relationer kan därmed påverka patientens attityd till sitt eget lidande till exempel 

genom att finna mening i det och därför hjälpa personen att bemästra både lidande och 

sjukdom bättre (Eide & Eide, 2007). Naturligtvis reagerar alla tonåringar olika på ett 

cancerbesked men generellt kan cancerbeskedet kopplas till någon form av chock eller kris. 

Vårdpersonalens bemötande mot tonåringen har stor betydelse i detta skede. Travelbees 

omvårdnadsteori kan under denna fas leda rätt väg för bemötande och kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. 

Vidare resultat i studien frambringade att tonåringar uttryckte en känsla av att inte vara som 

alla andra i förhållande till en önskan att vara “normal” (Ander et al., 2018; Stegenga & 

Ward-Smith, 2010). För att sammanlänka detta till Miall och medarbetare (2004) spelar 

åldern en stor roll i hur diagnosen mottagas psykiskt när ett barn drabbats av cancer. Ålder 

och mognadsgrad är kraftigt sammanlänkade. Tonåringar har utvecklat förståelse kring 

sjukdom, liv och död. Med förståelse kring hälsa och kroppsfunktioner samt en ökad vilja till 

autonomi följer olika typer av reaktioner kring en sjukdomsdiagnos. Andra uttryckta känslor 

hos tonåringarna var värdelöshet och misslyckande i förhållandet till var de var i livet. Som 

att deras “normala” tonårsutveckling avbröts av cancern 

I resultatet framkom att känslor som frustration, ilska och sorg samt upplevelser av att vara 

förbisedd, missförstådd och ouppskattad förekommer vid diagnosens skede (Ander et al., 

2018). Clarke och medarbetare (2005) visar att de flesta barnen upplever beteende- och 

humörförändringar som följd av en cancerdiagnos kan alltså ha sin början vid 

diagnosögonblicket. Att drabbas av cancer i tonåren kan vara svårare psykosocialt av flera 

skäl, bland annat eftersom tonåringar ofta påminns om att det är sjukt i jämförelse med ett 

barn som ofta glömmer. Nämnvärt är att Huges och medarbetare (2017) erhöll resultatet att 

tonåringar kan utveckla nya perspektiv vilket hjälper dem framåt och bidrar till att hålla 
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hoppet om att bli frisk uppe. Vidare beskrevs “fördelar” med att ha drabbats av cancer i 

tonåren som att ge styrka, ökad uppskattning och en förstärkt känsla av mening i livet (Huges 

et al., 2017; Sodergren et al., 2018).  

Denna studie visade på att tonåringar som drabbas av cancer kämpade med förlust av kontroll 

över sina kroppar, vilket frambringade känslor som maktlöshet och beroende av andra runt 

omkring (Wicks & Mitchell, 2010). En del tonåringar upplevde ett slags främlingskap till sin 

kropp, som om den sjuka kroppen inte var deras och att de inte kunde lita på den. Detta ledde 

till att vissa tonåringar fick rebelliska personlighetsdrag (Wicks & Mitchell, 2010). Detta 

resultat styrks av Huges och medarbetare (2017) där de skriver att det finns ett antal 

utmaningar för cancerdrabbade tonåringar som behöver genomgå cancerbehandlingar . Ett 

förändrat beteende och motvilja att följa behandlingsplaner beskrivs som vanligt 

förekommande hos denna patientgrupp. Kopplat till Travelbee kan vårdpersonalens goda 

kommunikation stödja tonåringarnas förlust av kontroll och känsla av maktlöshet. I den goda 

kommunikationen använder sjuksköterskan ett empatiskt och sympatiskt förhållningssätt till 

patienten och ser patienten som en individ genom individanpassade samtal.  

En tonåring som drabbats av cancer kan genomgå två typer av kriser på samma gång, både 

livskris och traumatisk kris. Livskris då tonåringen befinner sig i puberteten (Eide & Eide, 

2007) och traumatisk kris på grund av cancerdiagnosen (Stegenga & Ward-Smith, 2010). Det 

är förståeligt att livskris är vanligt förekommande hos tonåringar eftersom de befinner sig i en 

period i livet där de utforskar vem de är som person och gärna vill identifiera sig och känna 

tillhörighet. Tillämpning av Travelbees omvårdnadsteori (Eide & Eide,2007) där 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är central bör alltid vara i fokus. På så 

sätt finns det möjlighet för vårdpersonal att underlätta för tonåringen som befinner sig i en 

utsatt situation. När vårdpersonal tillämpar autonomiprincipen i patientmöten är även 

bedömningen att kommunikationen att underlättas. Om tonåringen känner att dennes vilja är 

viktig och tas i beaktning kan eventuellt helhetsupplevelsen av vårdtiden förbättras. Med detta 

har även godhetsprincipen tillämpats eftersom det bidrar till ett ökat välbefinnande. Det är 

viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till tonåringarnas vilja men om det hotar livet måste 

människovärdesprincipen vägas in där mänskligt liv inte bör skadas. 

Vilka känslor är vanligt förekommande hos familjemedlemmar när en tonåring får en 

cancerdiagnos 
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Flertalet artiklar visade att föräldrar såväl som syskon kände en stark oro och rädsla gällande 

överlevnad när en tonåring inom familjen drabbats av cancer (Young et al., 2002; Korsvold et 

al., 2012). Detta kopplat till att 20% av barnen inte överlever (Barncancerfonden, 2017a) samt 

att det är den vanligaste dödsorsaken för barn upp till 14 år (Barncancerfonden, 2018a). I 

resultatet framkom att chock och chockliknande tillstånd förekommer hos föräldrar vid flera 

olika tillfällen när en tonåring drabbas av cancer. Denna känsla var närvarande både vid 

besked av tonåringens diagnos (Young et al., 2002) samt vid informativa delar om 

behandlingens eventuella negativa aspekter (Korsvold et al., 2017). Chocken kan 

sammanlänkas med Eide och Eides (2007) första krisfas: chockfasen. Vilket bekräftar det 

Barncancerfonden (2018b) skriver om att det inte bara är den sjuka som kan hamna i kris. Det 

som närmast kan liknas vid en motsats till resultatet att föräldrar upplever oro och chock vid 

ett cancerbesked hos ett barn i tonåren var de föräldrar som kände en lättnad (Young et al., 

2002).  

 

Det framkom i denna studie att föräldrar kan vara ovilliga till att lämna den sjuka tonåringen 

ensam på sjukhuset trots att det är tonåringens vilja vilket också bekräftas av 

barncancerläkaren Gustav Österlundh (barncancerfonden, 2017b). Österlundh beskriver 

utmaningen för tonårsföräldrar att ge barnet utrymme för autonomi när barnet är i ett 

samtidigt behov av omvårdnad. Via öppen kommunikation vilket genomsyrar Travelbees 

omvårdnadsteori (Eide & Eide, 2007), kan vårdpersonal föra vidare information om 

autonomiprincipens grund. Det är möjligt att information om denna kan underlätta för 

föräldrarna att ge tonåringarna utrymme till självbestämmande. Det framkom även att åldern 

är en stor aspekt för hur syskonet reagerar på en cancerdiagnos. Om detta länkas till vad Miall 

och medarbetare (2004) skriver tyder detta på att det åldern är det som är avgörande för hur 

beskedet tas oavsett om det gäller ett syskon eller personen själv. Syskonen i tonåren upplever 

känslomässiga reaktioner som liknar reaktionerna hos de tonåringar som är drabbade av 

cancer. I studiens resultat framkom hur tonårsflickor hanterar att det finns ett sjukt syskon i 

familjen samt en eventuell anledning till detta men det finns dock en kunskapslucka för hur 

det sociala livet påverkar tonårspojkar. Det är enligt Houtzager och medarbetare (2004) 

tydligt att det sociala livet inte påverkas i samma utsträckning för pojkar som det påverkas för 

flickor. Att det sociala livet påverkas i högre utsträckning för flickor när en närstående blir 

sjuk kan kopplas till de samhälleliga strukturerna idag. Samhällets syn på könsroller är i 

förändring men det lever fortfarande kvar att kvinnor är omhändertagande om människor och 

männen tar hand om livet runt om. Det är fullt accepterat att kvinnor öppet visar känslor och 
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sårbarhet medan det finns tabu för detta för männen. Så att Houtzager och medarbetare (2004) 

inte väljer att lyfta fram resultatet för hur pojkar påverkas kan spegla samhällets ovilja till att 

visa pojkars sårbarhet.   

Vilket bemötande från vårdpersonal uppskattade de drabbade 

Det framkom i denna studie att det är en uppenbar styrka när vårdpersonal tar sig tiden till att 

besvara de frågor som cancerdrabbade tonåringar och deras familjemedlemmar har. Det 

visade sig även att det är viktigt att vårdpersonal inte beter sig negligerande. Det bör ur en 

empatisk synpunkt vara självklart att vårdpersonal inte uttrycker sig förminskande och 

nedsättande och denna typ av bemötande går även i linje med Travelbees omvårdnadsteori. 

Resultatet i denna studie visade även att tonåringarna känner ett behov av rak och tydlig 

kommunikation som samtidigt är åldersanpassad. Enligt Engvall och medarbetare (2011) är 

detta något som dessa individer ska kunna räkna med men detta stämmer inte överens med 

verkligheten eftersom det förekommer att vårdpersonal undanhåller information för att bevara 

hopp (Keim-Malpass, Stegenga, Loudin, Kennedy & Kolls, 2015). Det kan länkas till 

Travelbees omvårdnadsteori som beskrivs om de fem faserna, vilka innefattar; det inledande 

mötet, utveckling av identiteter, empati, sympati och förståelse och kontakt. Om varje patient 

bemöts med empati, sympati och som en egen individ bör inte någon patient (oavsett ålder) 

behöva känna att aktuella åsikter inte tas seriöst. Det framgår i resultatet hur vissa tonåringar 

uppskattar bemötande från vårdpersonal i samband med behandling och detta lyfts fram 

eftersom behandling kan starta extremt tätt inpå diagnos. Eftersom att känslan av förlust av 

kontroll ofta är framträdande kan det därför vara förståeligt att den tidsmässiga 

behandlingsplanen kan vara av stor vikt för tonåringarna. Med bakgrunden att det enligt 

Huges och medarbetare (2017) förekommer att tonåringar är motvilliga till behandlingsplaner 

är det även viktigt av den anledningen att deras åsikter hörsammas. Vårdpersonal kan känna 

att de bidragit till att ge de tonåringar som insjuknat i cancer samt deras familjemedlemmar 

bästa möjliga bemötande när kommunikationen varit inbjudande, rak och stöttande. 

Resultatet att tonåringarna önskar en åldersanpassad miljö går i linje med det Miall och 

medarbetare (2004) syftar till med att ålder och mognad är länkade. Ett barn i 3 årsåldern bör 

således föredra en annan vårdmiljö än ett barn på 16 år. Att yngre barn har lättare att glömma 

att denne är sjuk än en tonåring (Clarke et al., 2005) bör heller inte vara en orsak till att någon 

av grupperna ska prioriteras vårdmiljömässigt. Eftersom Huges och medarbetare (2017) lyfter 

att förlusten av aktiviteter hos cancerdrabbade tonåringar bidrar till ett socialt avstånd och 

Farjou och medarbetare (2013) nämner att tv/datorspel eller liknande aktiviteter tillsammans 
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med andra cancersjuka tonåringar eventuellt kan, om detta placeras i vårdmiljön, ha en positiv 

inverkan för hur vårdtiden upplevs. För att koppla detta till vad Cassano och medarbetare 

(2008) skriver, kan en tonårsgrupp medföra en trygghet och ett slags gemenskap för 

tonåringar som genomgår en cancerbehandling. Detta för att dem inte ska känna sig ensamma 

i vad de går igenom och att kunna diskutera med andra personer i liknande situation som 

förstår deras känslor på ett djupare plan är vad deras friska kompisar förmodligen gör. Att 

även kunna prata med tonåringar i gruppen som överlevt cancern ansågs ge hopp om att livet 

kunde fortsätta framåt efter en turbulent tid på sjukhus med behandlingar, ingrepp och 

mediciner.  

Metoddiskussion 

Design 

Det beslutades att en beskrivande litteraturstudie skulle genomföras för att sammanställa den 

forskning som redan fanns för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Dessutom 

ansågs denna design kräva färre etiska resonemang och vara mindre tidskrävande. 

Sökstrategi 

Sökningarna efter relevanta artiklar skedde parallellt i de tre databaserna vilket enligt 

Henricson (2017) kan verka som en styrka för studien eftersom det bidrar till fler träffar och 

därmed kan fler artiklar granskas och eventuellt inkluderas. För att nå relevanta sökord för 

studiens syfte har MeSH-termer nyttjats (Karolinska Institutet, 2016). En svaghet angående 

den sökstrategi som användes var att under provsökningen hittades ett antal relevanta artiklar 

som endast sparades via länk. Detta i kombination med att CINAHL begränsar åtkomsten till 

databasens artiklar via länk-sökning är författarna osäkra på att dessa artiklar återfanns. 

Sökstrategin skulle alltså förbättrats om artiklarnas namn och författare antecknats istället. 

Urval 

Det bestämdes att exkluderingskriterierna behövde vara olika för de olika databaserna. Detta 

eftersom antalet sökträffar på CINAHL och PsycInfo inte blev tillräckligt mellan åren 2013–

2018 i kombination med de utvalda sökorden. Artiklarna från CINAHL och PsycInfo skulle 

vara publicerade senast år 2000 och det fanns en medvetenhet om att detta medför att 

informationen från dessa artiklar kunde anses vara gammal. Dock bedömdes det att de 

känslomässiga reaktionerna även från denna tid är relevanta i dagsläget och därmed besvarade 

dessa artiklarna studiens syfte. Att endast artiklar som fanns tillgängliga via Uppsala 
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universitetsbiblioteks prenumerationer inkluderades gav förståelsen att relevanta artiklar kan 

ha blivit exkluderade. Att hitta relevanta artiklar som var orginalpublikationer efter år 2000 

ansågs inte som något hinder. Däremot uteslöts en del artiklar från studien eftersom de 

innefattade ett åldersspann som inte avgränsade till endast tonåringar. Detta eftersom 

definitionen av gruppen “tonåringar” skiljde sig mellan de olika artiklarna. Majoriteten av 

studierna inkluderade både “tonåringar” och “unga vuxna” i sina resultat, men vid ett flertal 

studier framgick en tydlig avgränsning mellan de båda grupperna, vilket gjorde att författarna 

kunde använda sig av resultatet som handlade om “tonåringar”. Inga artiklar exkluderades 

beroende på vilken typ av cancerform som tonåringarna hade drabbats av, då denna typ av 

fakta inte var relevant för syftet.     

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Alla studiens artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmall (bilaga 1). 

Svagheten med denna granskningsmall var att det inte fanns några fasta gränser för när en 

artikel skulle bedömas vara av låg- medel- eller hög kvalitet. De poängmässiga gränserna 

skapades genom att delge varje nivå sju poäng av 21 möjliga ansågs logist. Detta medför dock 

en risk att andra gör andra kvalitetsbedömningar vilket författarna är medvetna om. Artiklarna 

granskades enskilt av båda författarna. I nästa skede jämfördes poängsättningen till varje 

artikel och en gemensam slutbedömning diskuterades fram. Detta förehavande ses som en 

styrka för kvalitetsbedömningen eftersom detta enligt Henricson (2017) stärker reliabiliteten 

och validiteten eftersom bedömningen skedde objektivt utifrån två perspektiv. Artikelmatrisen 

utformades noggrant med studiens författare, år, land, titel, syfte, design, metod och 

undersökningsgrupp för att underlätta för både författarna men även för läsaren att snabbt 

kunna överblicka studiens innehåll och annan bakgrundsfakta gällande de utvalda artiklarna 

som kan anses vara relevant. 

Resultatanalys 

När resultatet besvarades var frågeställningarna utgångspunkten för att strukturera upp arbetet 

och därmed underlätta läsarens förståelse kring upplägget i studien. Varje frågeställning 

genererade tre synteser. Dessa synteser fick benämningar som författarna ansåg vara lämpliga 

för att sammanfatta vardera stycke i resultatet.  

Forskningsetiska överväganden 
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Samtliga artiklar som inkluderades i studien var etiskt godkända. De utvalda artiklarna som 

granskades med SBU:s granskningsmall innehöll alla etiska godkännanden, vilket 

underlättade i processen att välja ut artiklar med hög- eller medelkvalitet. Dessutom fortskred 

det objektiva urvalet under hela arbetets gång. Irrelevanta artiklar uteslöts i ett tidigt skede av 

arbetet då dessa inte ansågs bidra till studiens syfte. Codex riktlinjer för forskningsetik 

genomsyrade hela arbetets gång.  

Vidare forskning inom området 

Det fanns för få studier gjorda på det specifika området som studerades utifrån syftet i arbetet. 

Detta gäller främst föräldrarnas och syskonens känslor. Flertalet artiklar som fanns att tillgå 

från diverse databaser fokuserade främst på tonåringar som var under cancerbehandling eller 

hade genomgått en cancerbehandling. Dessutom var åldersgruppen “tonåringar” 

sammanslagna med andra åldersgrupper i många studier. Vad gäller framtida studier borde 

tydligare avgränsningar och studier med mer renodlade åldersgrupper utföras. Även fler 

artiklar innehållande det psykosociala måendet för åldersgruppen “tonåringar” vid 

diagnosskedet borde studeras.  

 

Klinisk implikation 

Resultatet från den genomförda studien kan tillföra tydligare information kring åldersgruppen 

tonåringar i cancervården. Gällande omvårdnaden kan detta resultat tillföra hur 

kommunikationen bör läggas upp och även vikten av att kommunicera på ett sätt där 

tonåringen inte känner sig som ett barn. Utan att sjuksköterskan lyssnar in och ser varje 

patient som en enskild individ där empati och sympati inkluderas i varje samtal. För 

patientens del kan detta resultat leda till en bättre vårdupplevelse eftersom starkare kopplingar 

mellan vårdpersonalen och patienten kan utvecklas och därmed även förtroende och 

tillförlitlighet.  

Slutsats 

Resultaten visar att tonåringar som mottar en cancerdiagnos drabbas av någon form av chock 

eller kris. Tankar på döden uppkom samt varför just dem hade drabbats av cancer var vanligt 

förekommande. Även framtiden var oviss, det inkluderade kommande behandlingsplan och 

hur livet skulle förändras, vilket  bidrog till rädsla och oro, både för tonåringen som drabbats 

samt familjemedlemmarna. Äldre syskon vanligtvis tjejer i puberteten påverkades i högre 

grad än yngre syskon. De flesta drabbade tonåringarna kände en oro över att inte vara som 
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alla andra eftersom puberteten är en utsatt period i livet, då det är vanligt med funderingar 

kring liv och död samt vem personen är som individ. Även skolgången och sociala aktiviteter 

påverkades vilket gjorde att tonåringarna hamnade än mer utanför det “normala” tonårslivet. 

Bland annat ledde detta till att flertalet kände sig värdelösa och misslyckade i förhållande till 

var de var i livet och med detta förändrades självbilden hos de flesta tonåringar eftersom de 

lättare identifierade sig med cancerdiagnosen. Förlust av kontroll framkom tydligt av 

resultatet, då majoriteten kände sig maktlösa och beroende av andra runt omkring och kände 

ett slags främlingskap till sina kroppar. Den åldersanpassade miljön framkom som viktig hos 

tonåringarna eftersom de hade en önskan att känna tillhörighet till andra tonåringar under 

vistelsen på sjukhuset och kunna delta på anpassade aktiviteter för deras åldersgrupp. 

I denna kritiska tid, med allt vad en cancerdiagnos innebär för en tonåring, är det viktigt att 

vårdpersonalen verkar stöttande och förstående mot såväl patienten som familjen. Vidare bör 

vårdpersonalen individanpassa omvårdnaden och det psykosociala stödet och se tonåringen 

som en individ snarare än en patient. Åldersanpassad och förståelig information bör ges 

utifrån behov och vårdprocessen bör genomsyras av empati och sympati. 
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BILAGA 2 

 

Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Författare: Ander et al. 

Titel: Exploration of 

psychological distress 

experienced by survivors 

of adolescent cancer 

reporting a need for 

psychological support 

Tidskrift: PloS One 

År: 2018 

Land: Sverige 

Att fördjupat undersöka 

cancerrelaterad psykisk 

stress som upplevs av 

unga canceröverlevare i 

tonåren som 

rapporterade ett behov 

av psykologiskt stöd.  

Kvalitativ studie 

strukturerade 

med intervjuer.   

Tio ungdomar 

som var 

diagnostiserade 

i tonåren och 

överlevt 

cancern deltog i 

studien.   

Tonåringarna beskrev att de upplevt 

ångest under och efter behandlingen. 

Fem kategorier innehållande 14 

underkategorier generades. 

Kategorierna inkluderade: en tuff 

behandling, iakttagen och hindrad, att 

inte känna sig tillräckligt bra, kämpar 

med livets bräcklighet och en pågående 

kamp med känslor. 

Hög 

Författare: Olsson et al 

Titel: Experiences of 

teenagers and young 

adults treated for cancer in 

Sweden 

Tidskrift: European 

Journal of Oncology 

Nursing 

År: 2015 

Land: Sverige 

Syftet med studien var 

att identifiera krav som 

tonåringar och unga 

vuxna i Sverige ansåg 

vara viktiga aspekter i 

vården för denna 

åldersgrupp.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

gjordes.  

44 deltagare i 

åldern 15–29 år 

som 

behandlades 

vid antingen 

barnavdelning 

(14–18 år) eller 

en 

vuxenavdelning 

(18-29 år).  

Studiens resultat sammanfattades i fyra 

kategorier: personlig yrkesmässig 

interaktion, kunskap och deltagande, 

åldersrelaterad miljö samt stöd. Viktiga 

behov hos patienterna varierade över tid 

på grund av olika situationer.  

Hög 

Författare: Korsvold et al 

Titel:A content analysis 

of emotional concerns 

expressed at the time of 

receiving a cancer 

diagnosis: An 

observational study of 

consultations with 

adolescent and young 

adult patients and their 

family members 

Tidskrift: European 

Journal of Oncology 

Nursing 

År: 2017 

Land: Norge 

Syftet var att undersöka 

tidigare identifierade 

känslomässiga problem 

som tonåringar, unga 

vuxna och 

familjemedlemmar 

uttrycker när en tonåring 

får en cancerdiagnos 

samt hur vårdpersonal 

responderar till dem. 
  

En kvalitativ 

innehållsanalys 

gjordes för att 

sedan undersöka 

ett kvantitativt 

samband.  

Nio tonåringar/ 

unga vuxna 

mellan 12–25 

år intervjuades i 

studien.  

I resultatet identifierades fyra teman av 

innehållet: ”biverkningar/sena 

effekter”, ”vad händer inom en snar 

framtid/praktiska aspekter”, ”rädsla” 

och ”sorg”. Hälso- och 

vårdpersonalens svar tycktes inte 

variera beroende på de olika teman som 

berördes men bestod vanligen av att 

tillhandahålla medicinsk information.  

Hög 
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Författare: Phillips et al 

Titel: Connecting with 

healthcare providers at 

diagnosis: 

adolescent/young adult 

cancer survivors’ 

perspectives 

Tidskrift: International 

Journal of Qulitative 

Studies in Health and 

Well-being 

År: 2017 

Land: USA 

Syftet med studien var 

att beskriva 

canceröverlevande 

tonåringars erfarenheter 

av förbindelse med 

vårdpersonal.  

En empirisk 

fenomenologisk 

studie 

genomfördes.  

I studien 

intervjuades nio 

personer mellan 

20–23 år, som 

var 

diagnostiserade 

med cancer när 

de var mellan 

15–18 år. 

Resultaten visade att deltagarna till en 

början kände sig urkopplade före 

behandling. Diagnosen var en period av 

förvirring och känslomässig oro samt 

störde deltagarnas förmåga att bekanta 

sig med vårdpersonalen. När de väl 

accepterade sin sjukdom och blev 

bekant med miljön, ansträngde de sig 

mer för att socialisera sig med 

vårdpersonalen.  

Hög 

Författare: Farjou et al 

Titel: Understanding the 

healthcare experiences of 

teenage cancer patients 

and survivors 

Tidskrift: John Wiley & 

Sons Ltd, Child: Care, 

Health and Development 

År: 2013 

Land: Kanada 

Syftet med studien var 

att beskriva 

vårdupplevelsen av hos 

tonåringar med cancer.  

En kvalitativ 

metod 

genomfördes 

med öppna frågor 

i ett 

frågeformulär. 

200 barn 

mellan åldrarna 

12–20 år deltog 

i studien. 

Fyra huvudteman utformades i 

resultatet, vilka var följande:   
personal vid 

behandlingscentret,cancerbehandlingen 

de gick igenom, själva 

behandlingscentrum samt sociala 

aktiviteter. 
De vanligaste förslagen till ett perfekt 

cancercentrum var att ha tillgång till 

bättre underhållning, fler sociala 

möjligheter att interagera med 

jämnåriga och en mer 
bekväm miljö för sig själva och deras 

familjer. 

Hög 

Författare: Young et al 

Titel: Parenting in a 

crisis: conceptualising 

mothers of children with 

cancer 

Tidskrift: Social Science 

& Medicine 

År: 2012 

Land: England 

Att undersöka mödrars 

upplevelse att ha ett barn 

med cancer 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

20 mödrar till 

barn med 

cancer 

Mödrarna upplevde en känsla av 

livskris vid barnets diagnos. Senare 

blev mödrarna mer beskyddande och 

ständigt tillgängliga för sina barn. 

Barnets näringsintag och psyiska 

välmående blev mycket centralt för att 

säkerställa att barnet är medgörlig inför 

aktuell cancerbehandling.   

Medel 
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Författare: Engvall et al 

Titel: Are nurses and 

physicians able to assess 

which strategies 

adolescents recently 

diagnosed with cancer use 

to cope with disease- and 

treatment-related distress? 

Tidskrift: Support Care 

Cancer 

År: 2011 

Land: Sverige 

Att undersöka om sjuk- 

och undersköterskor 

samt läkare kan 

identifiera om tonåringar 

använder särskilda 

strategier för att hantera 

sjukdom- och 

behandlingsrelaterad 

ångest 

Kvalitativ metod 

med 

strukturerade 

intervjufrågor 

48 tonåringar 

(13-19 år), 26 

läkare samt 42 

sjuk-och 

undersköterskor 

Sköterskor har en övertro till vilken 

utsträckning tonåringar nyttjar 

strategier för att hantera 

sjukdomsrelaterad ångest samt att 

varken sköterskor eller läkare kan 

identifiera hur cancerdrabbade 

tonåringar som dessa har en reell 

kontakt med nyttjar strategier 

Medel 

Författare: Stegenga & 

Ward-Smith 

Titel: On Receiving the 

Diagnosis of Cancer: The 

Adolescent Perspectiv 

Tidskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 

År: 2009 

Land: USA 

Att undersöka hur det är 

att motta en 

cancerdiagnos som 

tonåring 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

10 tonåringar 

mellan 12-17 år 
Sex nyckelteman  uppmärksammades 

vilka var (1)den bedövande förlusten av 

normalitet, (2)informatonsinsamling, 

(3) vikten av vänner och familjs 

reaktioner, (4) att vänja sig, (5) att ge 

tillbaka och (6) familjensstöttning. 

Hög 
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Författare: Houtzager et 

al 

Titel: One month after 

diagnosis: quality of life, 

coping and previous 

functioning in siblings of 

children with cancer 

Tidskrift: Blackwell 

Publishing Ltd 

År: 2004 

Land: Nederländerna 

Att undersöka 

livskvalitetn hos 

syskonen till barn med 

cancer 

Kvantitativ 

metod med 

frågeformulär 

83 barn där ett 

syskon har 

cancer 

tillhörande 56 

familjer 

Syskon till barn med cancer upplever 

en lägre livskvalité i jämförelse med 

barn inom samma åldersspann. 

Medel 

Författare: Wicks & 

Mitchell 

Titel: The adolecent 

cancer experience: loss of 

control and benefit finding 

Tidskrift: European 

Journal of Cancer Care 

År: 2010 

Land: Nya Zeeland 

Tonåringar och unga 

vuxnas perspektiv på 

deras cancererfarenheter. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

10 deltagare 

som bestod av 

tonåringar 

mellan 16–22 

år, som hade 

diagnostiserats 

med cancer 

mellan 14 och 

19 år. 

Sex huvudteman framkom ur analysen, 

dessa vad: behandlingssvårigheter, 

sjukhusfaciliteter, informationsutbyte, 

fysiska effekter av behandling, 

emotionella effekter av behandling och 

inverkan på utvecklingsprocesser. Två 

subkategorier var återkommande och 

diskuterades mer djupgående i studien, 

dessa var: förlust av kontroll och hitta 

fördelar. Det framkom att förlust av 

kontroll gjorde att tonåringarna 

upplevde frustration och ilska. Vidare 

framkom att relationer och nya 

personliga egenskaper skapades av 

cancern.  

Hög 

Författare: Wu et al 

Titel: Coping experiences 

of adolescents with 

cancer: a qualitative study 

Tidskrift:Journal of 

Advanced Nursing 

År: 2009 

Land:Taiwan 

Syftet var att studera hur 

taiwanesiska 
tonåringar hanterar att 
ha cancer.  

En kvalitativ 

metod gjordes 

med intervjuer 

med öppna 

frågor.  

10 tonåringar 

mellan 12–18 

år.  

Två huvudkategorier framkom: 
förlorande av självförtroende 
och återuppbyggnad av hopp. 
Det framkom att tonåringar 
pendlade mellan att försöka ta 
sig vidare och ge upp. Känna 
hopp var en faktor som gjorde 
att tonåringar tog sig igenom 
tuffa tider.  

Hög 
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