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Abstract 

The aim of this review of the literature was to investigate the quality of life of survivors of leukemia, 

lymphoma or brain tumor during childhood. Sixteen studies that examined the quality of life of these 

groups were reviewed. All studies were based on self-reported data and were published between 1999 

and 2009. Several studies compared the survivors’ mental and physical health with that for a healthy 

population and the results did not differ between these groups. The results do however show that 

treatment and/or disease may have a negative effect on the quality of life. Radiotherapy and 

chemotherapy may affect the growth and cause infertility-problems as well as cardiovascular 

complications. The treatments may also affect the physical and cognitive function. Survivors who had 

a low education-level, were unemployed and/or had a low income reported lower quality of life. These 

results indicate that it may be important to provide children with cancer with special education.  

 

Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka livskvaliteten hos de som drabbats av leukemi, 

lymfom eller hjärntumör under barndomen och som överlevt denna sjukdom. Sexton studier som 

undersökte livskvaliteten hos dessa grupper granskades. Alla studier var baserade på 

självrapporteringar och var publicerade mellan 1999 och 2009. I ett flertal studier jämfördes 

överlevarnas mentala och fysiska hälsa med den för den friska befolkningen och resultatet visade inga 

skillnader mellan dessa grupper. Däremot visar resultaten att behandling och/eller sjukdom möjligen 

kan påverka livskvaliteten negativt. Strålbehandling och cytostatikabehandling kan påverka tillväxten 

samt orsaka infertilitetsproblem och kardiovaskulära komplikationer. Behandlingarna tycks också 

påverka fysisk och kognitiv funktion. Låg livskvalitet visade sig vara vanligare bland dem som hade 

låg utbildning, var arbetslösa och/eller hade låg inkomst. Resultaten pekar bl.a. på betydelsen av att 

erbjuda de barn med cancer som så behöver specialanpassad undervisning.  
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INLEDNING 

Varje år drabbas cirka 300 svenska barn 0–18 år av cancer. De flesta barn som blir sjuka i cancer är 

runt 4-5 år. Därefter sjunker antalet insjuknade barn för att vara som lägst runt 8 års ålder. Sedan stiger 

antalet drabbade igen men då är cancerformerna andra än innan. Hos barn är de vanligaste 

cancersjukdomarna leukemi, hjärntumör och lymfom, där ungefär hälften av alla cancersjukdomar hos 

barn är leukemier och hjärntumörer (Barncancerfonden 2009).  

 

Leukemi 

Leukemi innebär att de vita blodkropparna växer till och skadar den normala blodbildningen. Av alla 

leukemidiagnoser drabbas 85 % av barnen av akut lymfatisk leukemi (ALL), vilket innebär en tillväxt 

och utbredning av omogna specialiserade celler i benmärgen. Dessa celler hämmar och tränger undan 

den friska benmärgen. Symtombilden domineras ofta av trötthet, feber och i senare stadier också av 

blekhet och blåmärken. Även smärta i skelettet är vanligt förekommande. Många barn får också 

upprepade infektioner eftersom leukemin ger upphov till proliferation och sönderfall av celler samt 

cytokinpåverkan (Barncancerfonden, 2009; Lindberg & Lagercrantz, 2007).  

 

 

Hjärntumör 

De vanligaste solida tumörerna hos barn är tumörer i hjärna och ryggmärg, dessa utgör ca 28 % av alla 

barnmaligniteter. De flesta hjärntumörer är belägna i bakre skallgropen och utgörs av lågmaligna 

astrocytom dvs. tumörer som härstammar från tumöromvandlade astroglia celler eller embryonala 

tumörer, dvs. tumörer som förekommer hos foster. Symtombilden beror främst på tumörens läge samt 

barnets ålder och utveckling. Ofta drabbas barnen av huvudvärk, illamående och slöhet på grund av ett 

ökat intrakraniellt tryck, men även personlighetspåverkan, kramper, ataxi och utvecklingsförsening 

förekommer (Lindberg & Lagercrantz, 2007).  

 

Lymfom 

Lymfom är en tumörsjukdom som utgår från lymfocyterna och omfattar ca 10 % av alla 

cancerdiagnoser hos barn. Lymfom kan indelas i två huvudgrupper: Hodgkins lymfom och Non-

Hodgkins lymfom. Vid Non-Hodgkins lymfom påverkas hela lymfsystemet och benmärgen. 

Symtomen vid båda typerna av lymfom är stora, fasta och ömmande körtlar på halsen. Även 

mediasternum kan engageras, vilket kan orsaka torrhosta, andningsproblem och sväljningssvårigheter. 
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Andra symtom är trötthet, matleda och viktnedgång. Typiskt är också en långvarig eller återkommande 

feber över 38 grader och nattliga svettningar (Hagberg, 2009; Lindberg & Lagercrantz, 2007).  

 

 

Prognos  

Överlevnaden vid ALL har förändrats dramatiskt sedan behandlingen kvalitetscertifierades, vilket 

ledde till tre typer av behandlingar: standardintensiv, intermediärintensiv och högintensiv. Vid de två 

förstnämnda behandlingarna är överlevnaden 85-90%. Vid högintensiv behandling är överlevnaden 

65-70 % (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Prognosen vid Hodgkins lymfom har varit mycket god de 

senaste 20 åren och 10-årsöverlevnaden är nu över 90 %. Vid Non-Hodgkins lymfom är 5-

årsöverlevnaden 85 %. Långtidsöverlevnaden vid hjärntumör är idag ca 75 % (Lindberg & 

Lagercrantz, 2007).  

 

Behandling  

Både ALL och lymfom behandlas initialt med cytostatika i två till sex månader medan hjärntumörer 

först behandlas med höga doser av kortison för att undvika inklämning av hjärnvävnaden, varefter 

operation och/eller höga doser av strålbehandling sätts in. Dessa intensiva behandlingar kan tyvärr leda 

till svåra bieffekter som till exempel infertilitet, tillväxtproblem, endokrina störningar, motoriska 

svårigheter, kramper, inlärningssvårigheter och sekundära solida tumörer vilka oftast drabbar 

lungorna, mag-tarmkanalen, bröst och tyreoidea (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Detta kan orsaka en 

funktionell försämring i långtidsöverlevarnas dagliga liv och orsaka en psykisk påfrestning, som kan 

påverka livskvaliteten i negativ riktning t.ex. vad gäller fysisk och kognitiv funktion. Denna påverkan 

kan i sin tur ge upphov till depression och social isolering (Zeltzer et al, 2009).    

 

 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet har flera betydelser, men de flesta associeras till livstillfredsställelse och 

välbefinnande och avspeglar det värde en person sätter på sin tillvaro. I sjukvårdssammanhang 

avgränsas ofta detta begrepp till att gälla den hälsorelaterade livskvaliteten, vilket vill säga att 

patienten ska vara fri från fysiska och psykiska besvär samt ha en god social funktion i vardagen 

(Beck-Friis & Strang, 2005).   

 

I denna uppsats definieras livskvalitet som en subjektiv upplevelse som kan påverkas av såväl fysiska 

som psykiska aspekter samt ett hälsorelaterat risktagande. Dessa aspekter och risktagande kan till 
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exempel vara tillväxtrubbningar, stroke, kardiovaskulära komplikationer, infertilitet, depression, 

rökning, alkoholkonsumtion samt oskyddat samlag. 

 

Sjuksköterskans roll 

Det tycks som om majoriteten av de som drabbas av cancer under barndomen (Jörngården, Wettergen 

& von Essen 2007; Mattsson, El-Khouri, Ljungman & von Essen 2009) anpassar sig relativt väl i 

psykologiskt avseende efter avslutad behandling. Det finns dock en grupp av individer som rapporterar 

mer oro och nedstämdhet och sämre livskvalitet än normalpopulationen (Mattsson et al 2009). Efter 

avslutad behandling följs barn- och ungdomarna upp under fem års tid med regelbundna 

undersökningar och provtagningar för att i tid upptäcka eventuella senkomplikationer samt sekundära 

maligniteter (Barncancerfonden 2009). Som sjuksköterska kan man därför träffa på överlevarna inom 

skolomsorgen såväl som vara delaktig i uppföljningen av dessa överlevare av hjärntumör, lymfom 

och/eller leukemi och eftersom det i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska bland 

annat står att sjuksköterskan ska ha en förmåga att identifiera samt förebygga hälsorisker och vid 

behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen 2005) anser författarna till denna 

uppsats att det är viktigt att få en fördjupad förståelse inom området för livskvalitet relaterat till barn- 

och ungdomscancer.   

   

Syfte 

Föreliggande uppsats har som syfte att, efter avslutad behandling, undersöka om olika aspekter av 

livskvaliteten påverkats hos de som drabbats av leukemi, lymfom eller hjärntumör under barn- eller 

ungdomsåren.     

 

Frågeställning 

Vilka olika aspekter av livskvalitet rapporteras, efter avslutad behandling, av de som drabbats av 

leukemi, lymfom eller hjärntumör under barn- och ungdomsåren? 

 

 

METOD 

Design 

Studien är en litteraturstudie med ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en 

systematisk litteraturstudie (Friberg 2006). 

 

 



 7 

Sökstrategi 

Urval 

Artiklar skrivna på engelska, svenska eller danska i vilka olika aspekter av livskvalitet efter avslutad 

behandling undersökts hos de som drabbats av leukemi, lymfom eller hjärntumör under barn- och 

ungdomsåren identifierades via PubMed.  

 

Tillvägagångssätt 

Utifrån sökorden: ”Adolescent”, ”Childhood cancer”, ”Quality of life” och ”Survivors” samt 

inklusionskriterierna: ”originalpublikation”, ”artikel publicerad 1999-2009”, ”artikel skriven på 

engelska, svenska eller danska”, ”data baserade på självrapporteringar”, ”cancerdiagnos: leukemi, 

lymfom, hjärntumör” samt ”cancerdiagnos under barn- eller ungdomsåren identifierades 87 

vetenskapliga artiklar i PubMed (se tabell 1). Efter att ha läst abstract och resultat för respektive artikel 

utvaldes elva artiklar då de överensstämde med syfte och inklusionskriterier (se tabell 1). Därefter 

utfördes en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2006) varpå två artiklar exkluderades (Emmons et al 

2002 och Wu et al 2007) eftersom en utförlig beskrivning av dataanalys samt etiskt godkännande 

saknades. 

 

Inkluderade artiklar är: (Zebrack et al 2002; Mauncell, Pogany, Barrera, Shaw & Speechley 2006; 

Zebrack et al 2004; Mols et al 2006; Reulen et al 2007; Frobisher et al 2008; Mulrooney et al 2008; 

Frobisher et al 2009; Frobisher, Lanchire, Winter & Jenkinson 2007). 

 

 

Tabell 1. Sökstrategi. 

Databas  Sökord Utfall Utvalda Inkluderade 

PubMed #1 “Adolescent”, ”Childhood 

cancer”, ”Quality of life” och 

”Survivors” 1
 

87 11 9 

 

1
 Inklusionskriterier #1: ”originalpublikation”, ” artikel publicerad 1999-2009”, ” artikel skriven på 

engelska, svenska eller danska”, ”data baserade på självrapporteringar”, ”cancerdiagnos: leukemi, 

lymfom, hjärntumör” samt ”cancerdiagnos under barn- och ungdomsåren. 

 

För att utöka resultatdelen gjordes en sekundärsökning utifrån utvalda artiklars referenslista, detta 

resulterade i ytterligare sju vetenskapliga artiklar (Bauld et al 2005; Bowers et al 2006; Gurney et al 
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2003; Hudson et al 2003; Loge, Abrahamsen, Ekeberg & Kaasa 1999; Meeske, Siegel, Globe, Mack & 

Bernstein 2005; Ness et al 2005)  

 

 

Dataanalys 

Kvalitetsanalys 

Utökningen till resultatdelen gjordes eftersom de kvarvarande 78 artiklarna antingen fokuserade på 

andra cancerdiagnoser än leukemi, lymfom eller hjärntumör, ej redovisade ett etiskt godkännande för 

studien, ej redovisade en tydlig beskrivning av hur data analyserats och/eller redovisade resultaten på 

ett sådant sätt att resultat för de tre i detta arbete aktuella diagnoserna (leukemi, lymfom, hjärntumör) 

ej kunde särskiljas. 

 

De 16 studier som inkluderades i föreliggande arbete bedömdes av författarna ha hög eller medelgod 

kvalitet, se Bilaga 1. Studiernas kvalitet värderades utifrån en modell utarbetad av Friberg (2006) som 

i viss utsträckning omarbetades för att passa detta arbete genom att lägga till ”typ av studie” samt 

studiens ”kvalitet” som är ett total mått på studien som man får fram av de kriterier som ingår i 

Fribergs mall.  

 

Artiklarna lästes först flera gånger. Därefter granskades de med hjälp av frågorna utarbetad av Friberg 

(2006), se Bilaga 2 Om alla frågor för en viss studie kunde besvaras på ett utförligt sätt bedömdes 

studien vara av hög kvalitet (III), om något var oklart beskrivet bedömdes studien vara av medelgod 

kvalitet (II). De studier som bedömdes ha hög eller medelgod kvalitet var alla godkända av etisk 

kommitté. Om syftet var otydligt formulerat, om en beskrivning av hur data insamlats respektive 

analyserats saknades eller om studien saknade etiskt godkännande bedömdes studien ha låg kvalitet (I) 

och exkluderades därmed. Granskningen utfördes först individuellt av de båda författarna, därefter 

gjordes en gemensam sammanställning.  

 

Resultatanalys 

Identifierade resultat sorterades med avseende på deras påverkan av livskvaliteten och sammanslogs 

därefter utifrån de olika diagnoserna. 
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RESULTAT 

Nedan sammanfattas resultatet i de studier som presenteras i bilaga 1. Samtliga dessa studier har 

genomförts utifrån en kvantitativ tvärsnittsdesign i Nord-Amerika eller Europa inklusive 

Skandinavien. Alla studier omfattar stora undersökningsgrupper som inkludera män och kvinnor.  

  

Hjärntumör 

Resultatet från en studie av Zebrack med medarbetare (2004) visar att en stor majoritet av de som 

överlevt en hjärntumör i barndomen såväl som de i en kontrollgrupp rapporterade ganska få eller inga 

psykologiska bekymmer de senaste 7 dagarna före intervjun. 11 % av de som överlevt cancer jämfört 

med 5 % av kontrollgruppen hade en risk att drabbas av psykologiska bekymmer. De som överlevt 

cancer rapporterade flera psykologiska symtom inklusive depression än de i kontrollgruppen. I båda 

grupperna rapporterade: kvinnor mer somatiska besvär samt mer symptom på depression och oro än 

män; de som inte var gifta mer depression och oro än de som var gifta; de som var äldre mer somatiska 

besvär än de som var yngre; de som var låginkomsttagare och/eller utan arbete mer somatiska besvär 

än övriga och de som hade en låg utbildningsnivå mer depression än de som hade mer utbildning 

(Zebrack et al 2004).  

 

Enligt en studie av Maunsell, Pogany, Barrera, Shaw & Speechley (2006) visas att personer som haft 

hjärntumör har en nedsatt livskvalitet då de upplevde en sämre generell hälsa och fysisk funktion än en 

kontrollgrupp vilket ledde till fysiska begränsningar och begränsad social kontakt (Maunsell et al 

2006). Studien ingår i Childhood Cancer Suvivor Study (CCSS) som startade 1993 vid National 

Cancer Institute i USA och omfattar en population på 20267 individer som behandlats för cancer i 

barndomen eller tonåren i USA eller Kanada. Deltagarna uppfyller följande kriterier: diagnos: leukemi, 

hjärntumör, Hodgkins- och Non-Hodgkins lymfom, njurcancer, neuroblastom, vävnadssarkom eller 

maligna bentumörer; diagnosen och/eller den initiala behandlingen skulle ha givits på en av 26 på 

förhand bestämda institutioner; diagnos skulle ha givits from januari 1970 tom december 1986; ålder: 

21 år eller yngre vid diagnostillfället, och behandling skulle ha påbörjats minst 5 år tidigare.  

 

Olika resultat (Mauncell et al 2006; Mulrooney et al 2008) visar att de som överlevt en hjärntumör 

under barndomen oftare skiljer sig än normalpopulationen. Det har visats att förekomsten av äktenskap 

är lägre bland dem som haft en hjärntumör i barndomen än i normalpopulationen och bland de som 

överlevt övriga cancerdiagnoser. Författarnas förklaring till detta resultat är att överlevarna av 

hjärntumör behandlades i ung ålder och att denna behandling haft en betydande och skadlig effekt på 

den kognitiva utvecklingen (Frobisher, Lanchire, Winter & Jenkinson 2007). 
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I en studie av Frobisher och medarbetare (2008) visas positiva aspekter kopplade till att överleva en 

hjärntumör under barndomen. Bland annat visas att dessa individer sällan börjar röka. Detta visas även 

i en studie av Bauld, Toumbourou, Anderson, Coffey, Epi & Olson (2005). I studien av Frobisher och 

medarbetare (2008) visas också att de som behandlats med strålning hade minst risk att börja röka 

jämfört med de som inte fått strålbehandling.  

 

I en studie av Reulen med medarbetare (2007) visas att strålbehandling leder till en nedsatt fysisk hälsa 

hos dem som överlevt hjärntumör i barndomen i jämförelse med den generella befolkningen. 

Resultaten visar också att yngre överlevare rapporterar en fysisk hälsa likvärdig den för den allmänna 

befolkningen medan de som var 20 år eller äldre rapporterar sämre fysisk hälsa än den allmänna 

befolkningen.     

 

I en studie av Ness med medarbetare (2005) visas att överlevare av cancersjukdom under barndomen 

rapporterar nästan dubbelt så många restriktioner i att kunna sköta vardagliga aktiviteter, såsom att 

handla och sköta hushållsarbete, jämfört med sina syskon. De rapporterar dessutom sämre hälsa vilket 

förhindrar skolarbete och/eller arbete. Bland överlevarna var det framförallt de som överlevt en 

hjärntumör som rapporterade dessa besvär.   

 

I en studie av Gurney med medarbetare (2003) visas att senkomplikationer förekommer hos individer 

som haft en hjärntumör och som behandlats med radioterapi och operation. Endokrina komplikationer 

rapporterades hos 43 % av överlevarna. I jämförelse med sina syskon hade överlevarna en ökad risk 

för att utveckla hypothyreos och tillväxthormondefekt, och 95 % behövde medicinsk hjälp för att 

påbörja puberteten. 18 % av överlevarna rapporterade kardiovaskulära senkomplikationer och hade en 

ökad risk för stroke, trombos och angina pectoris. Osteoporos förekom också bland överlevarna. Även 

i en studie av Bowers och medarbetare (2006) visas att överlevare av hjärntumör har en större risk att 

drabbas av stroke jämfört med sina syskon.  

 

Lymfom 

I en studie av Zebrack och medarbetare (2002) relaterades intensiv cytostatikabehandling till symtom 

på depression samt somatiska besvär hos överlevare av lymfom och leukemi. Ingen annan medicinsk 

variabel, inklusive diagnos, ålder vid diagnos, tid efter diagnos och behandlingslängd var relaterad till 

dessa symtom. Kvinnor rapporterade fler symtom än män, men detta skiljde sig inte mellan 

överlevarna av leukemi, Non-Hodgkins lymfom och Hodgkins lymfom. Bland överlevarna av lymfom 
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visades att låg utbildningsnivå, arbetslöshet, kvinnligt kön och en låg årlig inkomst var relaterat till 

depression. 

 

I en studie av Mols och medarbetare (2006) visas att de som överlevt Non-Hodgkins lymfom och 

Hodgkins lymfom 10-15 år rapporterade bättre livskvalitet än de som överlevt 5-9 år efter samma 

sjukdomar. De som överlevt 5–9 år rapporterade sämre hälsa, livskraft, social och mental funktion och 

mer trötthet än en frisk kontrollgrupp. De som överlevt 10-15 år rapporterade sämre hälsa än 

kontrollgruppen men bättre fysisk funktion. Ingen signifikant skillnad sågs mellan de som överlevt  

5–9 år jämfört med 10–15 år vad gäller arbetssituation, försäkringar och lån. 

 

I en studie av Loge, Abrahamsen, Ekeberg & Kaasa (1999) visas att de som överlevt cancer under 

barndomen upplevde signifikant mer smärta, jämfört med den allmänna befolkningen, vilket i sin tur 

ledde till fysisk funktionsnedsättning och social isolering. Det var framförallt kvinnliga överlevare av 

Hodgkins lymfom som rapporterade dessa problem. Överlevarna av Hodgkins lymfom rapporterade 

även nedsatt vitalitet, det vill säga fatigue, detta kopplade författarna till den intensiva 

cytostatikabehandlingen (Loge et al 1999). 

 

I en studie av Frobisher med medarbetare (2008) visas att de som överlevt Hodgkins lymfom under 

barndomen hade dubbelt så stor risk att börja röka som de som överlevt en hjärntumör under 

barndomen. I samma studie visas att de som fick diagnosen lymfom i åldrarna 10-14 år hade större risk 

att bli regelbunden rökare än de som fick diagnosen i 0–4 års ålder. 

 

I en studie av Hudson med medarbetare (2003) visas att de som överlevt Non-Hodgkins lymfom och 

Hodgkins lymfom under barndomen hade ökad risk för försämrad fysisk- och mental hälsa samt 

smärta, jämfört med sina syskon. Dessutom ökade dessa faktorer risken förekomst av oro och rädsla. 

 

Leukemi 

I en studie av Zebrack och medarbetare (2002) rapporteras att intensiv cytostatikabehandling kan 

orsaka symtom på depression samt somatiska besvär hos de som drabbats av leukemi under 

barndomen. I studien visas också att låg socioekonomisk status är relaterat till depression. I en studie 

av Mulrooney och medarbetare (2008) visas att färre av de som överlevt leukemi än övriga 

cancersjukdomnar under barndomen skiljer sig. I samma studie visas att fatigue medför problem såsom 

anemi, infektion, sömnstörningar, oro och depression och att de som inte strålbehandlats upplevde 

sämre sömnkvalitet än övriga. I en studie av Meeske, Siegel, Globe, Mack & Bernstein (2005) visas 
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dock att förekomsten av fatigue bland överlevare av leukemi föll inom ramarna för den allmänna 

befolkningens rapporteringar. Förekomst av sena effekter såsom medicinska problem, kognitiva 

problem, huvudvärk/migrän, fetma, hjärtproblem, hypothyreos, sömnproblem och smärta var 

signifikant associerat med fatigue och depression. Fatigue var också relaterat till nedsatt funktion av 

gonaderna, menopaus, operationsmetoder till följd av cancerbehandlingen, äktenskap, barnafödande 

och skol- respektive yrkessituation. I en studie av Bowers och medarbetare (2006) visas att överlevare 

av leukemi har en större risk att drabbas av stroke jämfört med sina syskon, oavsett om de behandlats 

med strålning mot hjärnan eller inte. I en studie av Frobisher, Lanchire, Winter, Taylor, Reulen & 

Hawkins (2009) visas att förekomsten av skilsmässa bland de som drabbats av cancer i barndomen är 

nästan identisk med den för den allmänna befolkningen. Inom undersökningsgruppen hade de som 

diagnostiserats med akut lymfatisk leukemi lägst förekomst av skilsmässa. Resultaten visar även att 

skilsmässa var vanligare hos de som hade låg utbildning samt gift sig i 16 – 18 års ålder jämfört med 

övriga i undersökningsgruppen. I en studie av Bauld och medarbetare (2005) visas att överlevare av 

leukemi sällan eller aldrig rökte eller använde narkotika. De yngre (13–18 år) använde dock mycket 

smärtstillande läkemedel och av dessa var det endast en person som rapporterade att han/hon haft 

oskyddat samlag.  

 

DISKUSSION 

Som påpekas i inledningen av detta arbete finns det en liten men väldigt viktig del utav 

långtidsöverlevarna av barn- eller ungdomscancer vars livskvalitet påverkas i negativ riktning. Bland 

annat tillväxtproblem, motoriska besvär och inlärningssvårigheter, som kan sammanfattas som 

somatiska- och kognitiva besvär, leder oftast till besvär i arbetslivet med fokus på arbetslöshet och en 

låg årlig inkomst. Dessa faktorer kan enligt litteraturen ge upphov till depression och social isolering 

(Lindberg & Lagercrantz 2007; Zeltzer et al 2009).   

 

Resultatdiskussion 

Av dem som drabbats av hjärntumör rapporterade få individer psykologiska bekymmer (Zebrack et al 

2004). Emellertid ökade en låg utbildningsnivå, arbetslöshet, en låg inkomst och kvinnligt kön risken 

för depression och ängslan. Behandling med strålning ökade risken för depression, detta på grund av 

kognitiv och motorisk påverkan, som i flera fall ledde till en märkbar funktionsnedsättning (Ness et al 

2005; Zebrack et al 2004). Ålder vid diagnostillfället, behandling med strålning, utbildning och 

inkomst tycks påverka sannolikheten av att ingå äktenskap för de som överlevt en hjärntumör 

(Frobisher et al 2007; Mulrooney et al 2008). Dessutom tycks det som om de som haft en hjärntumör 

och som gift sig oftare skiljer sig i jämförelse med den allmänna befolkningen (Frobisher et al 2007; 
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Mulrooney et al 2008). Ett hälsorelaterat risktagande så som rökning var mindre vanligt i denna grupp 

än bland de som överlevt andra cancerformer under barndomen. Olika resultat tyder på att de som 

behandlats med strålning mindre ofta börjar röka än de som inte fått strålbehandling (Frobisher et al 

2008). Gurney och medarbetare (2003) samt Bowers och medarbetare (2006) har visat att de som 

överlevt en hjärntumör under barndomen har större risk än sina syskon att drabbas av allvarliga 

senkomplikationer samt att många av dem behöver medicinsk hjälp för att påbörja puberteten (Gurney 

et al 2003).  

Även för de som överlevt lymfom visas att behandling kan leda till depressiva symtom och somatiska 

besvär. Bland dessa individer visades att låg utbildningsnivå, arbetslöshet, kvinnligt kön och en låg 

årlig inkomst var relaterat till depression (Zebrack et al 2002). Det har också visats att denna grupp 

upplever mer smärta och sämre vitalitet såsom fatigue än kontrollgrupper (Loge et al 1999) och att de 

som överlevt 5–9 år rapporterar sämre hälsa, livskraft, social och mental funktion jämfört med 

kontrollgrupper (Mols et al 2006). De som överlevt 10–15 år rapporterar sämre hälsa men bättre fysisk 

funktion än kontrollgrupper (Loge et al 1999; Mols et al 2006). Även Hudson och medarbetare (2003) 

rapporterar sämre hälsa för de som överlevt lymfom, de redovisar också att kvinnligt kön, låg 

utbildningsnivå, låg årsinkomst och/eller arbetslöshet ökar risken för försämrad fysisk och mental 

hälsa samt cancerrelaterad smärta. Dessutom är dessa faktorer relaterade till ökad förekomst av oro och 

rädsla (Hudson et al 2003). Frobisher och medarbetare (2008) har visat att det hälsorelaterade 

risktagande är större bland män som överlevt lymfom än hjärntumör då de hade dubbelt så stor risk att 

börja röka än de som överlevt hjärntumör (Frobisher et al 2008). Varför det är på detta sätt är ännu 

oklart, men resultatet visar att det är viktigt att aktivt motverka att de som överlevt cancer i barndomen 

börjar röka i och med att livskvaliteten påverkas både direkt och indirekt genom bland annat fysisk 

funktionsnedsättning och sekundära maligniteter. 

 

Bland de som överlevt leukemi visades en lägre skilsmässosiffra än bland de som överlevt övriga 

cancerdiagnoser (Mulrooney et al 2008). Denna grupp rapporterade mycket stora problem med fatigue 

som bla medför nedsatt mental kapacitet och ett ökat behov av vila efter olika aktiviteter, vilket kan 

påverka förmågan att interagera socialt och har en betydande effekt på livskvaliteten (Mulrooney et al 

2008; Zabrack et al 2002). Att fatigue leder till ångest, funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet 

bekräftas av Meeske med metarbetare (2005) som visat att fatigue är relaterat till nedsatt funktion av 

gonaderna, menopaus, äktenskap, barnafödande och att gå i skolan eller arbeta (Meeske et al 2005). 

Bauld och medarbetare (2005) har visat att de som överlevt leukemi i barndomen sällan eller aldrig 

rökte eller använde narkotika.  
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Metoddiskussion 

Avsikten med denna uppsats var att utföra en systematisk litteraturstudie. Detta var inte möjligt inom 

ramen för detta uppsatsarbete på grund av de valda inklusionskriterierna.  

Före det att projektplanen för denna uppsats godkändes utfördes en litteratursökning i PubMed utifrån 

sökorden: ”Adolescent”, ”Childhood cancer”, ”Quality of life” och ”Survivors” samt 

inklusionskriterierna: ”originalpublikation”, ” artikel publicerad 1999-2009”, ” artikel skriven på 

engelska, svenska eller danska”, ”data baserade på självrapporteringar” samt ”diagnos: leukemi, 

hjärntumör eller lymfom under tonåren”. Via denna sökning identifierades ingen artikel. På grund av 

detta utökades inklusionskriterierna till ”diagnos under barn- och ungdomsåren”.  Därefter utfördes en 

ny systematisk litteratursökning utifrån sökorden: ”Adolescent”, ”Childhood cancer”, ”Quality of life” 

och ”Survivors”. Detta resulterade i 9 inkluderade artiklar (se tabell 1 Sökstrategi).  

 

Resultatet i föreliggande uppsats har begränsats av antalet författare samt den tid som erhållits för att 

slutföra arbetet, vilket orsakade att ett begränsat antal artiklar granskades. Ytterligare begränsningar är 

de valde inklusionskriterierna samt sökorden, eftersom detta var orsak till att endast ett fåtal 

vetenskapliga artiklar från den strukturerade litteratursökningen kunde inkluderas. Emellertid är 

populationerna i de inkluderade studierna relativa stora, vilket medför att man lättare kan dra generella 

slutsatser kring livskvaliteten hos dem som drabbats av samt överlevt cancer i barn- och ungdomsåren. 

Resultatet visar att det finns en del forskning inom området med fokus på livskvalitetens olika sidor 

efter avslutat behandling hos barn- och ungdomar som drabbas av cancer, vilket indikerar att detta 

område är väl undersökt. Denna uppsats har fokuserat på livskvaliteten hos barn- och ungdomar som 

överlevt leukemi, lymfom eller hjärntumör, men det skulle också vara av intresse att undersöka 

livskvaliteten under pågående behandling för de som drabbats av ovanstående diagnoser under barn- 

eller ungdomsåren för att upptäcka likheter och skillnader i upplevd livskvalitet hos såväl patienterna 

som överlevarna. Detta kan i sin tur ha en klinisk betydelse med tanke på nödvändiga individualiserade 

åtgärder som kan behövas för dessa personer för att skapa eller bibehålla en optimal livskvalitet.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis tycks livskvaliteten hos överlevarna av leukemi, lymfom och/eller hjärntumör 

kunna påverkas av sjukdom och/eller behandling. Cytostatikabehandling och strålbehandling kan 

påverka den fysiska och kognitiva förmågan vilket i sin tur leder till att de drabbade inte fullt ut kan 

leva sina liv så som de önskar. Låg livskvalitet visade sig vara vanligare bland dem som hade låg 

utbildning, var arbetslösa och/eller hade låg inkomst. Resultaten pekar bl.a. på betydelsen av att 

erbjuda de barn med cancer som så behöver specialanpassad undervisning.  
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Bilaga 1. Artikelöversikt med sammanfattning. 

 Syfte Metod Resultat Typ, kvalitet
1 

Titel: 

Psychological 

outcomes in 

long-Term 

survivors of 

childhood 

leukemia, 

hodgkin’s 

disease, and 

non-hodgkin’s 

lymphoma 

 

Författare: 

Zebrack BJ et 

al.  

 

Land: 

USA 

 

Tidskrift: 

Pediatrics 

 

Årtal:  

2002 

 

Syftet med studien var att 

(1) identifiera 

barncanceröverlevare som 

är i riskzonen att drabbas 

av depression och/eller 

somatiska besvär; (2) att 

jämföra förekomsten av 

rapporterade symtom på 

depression och somatiska 

besvär mellan överlevarna 

och syskonen och (3) 

undersöka demografiska, 

medicinska och 

behandlingsrelaterade 

utfall 

 

Deltagare:  

5 736 individer som 

haft cancer i barn- eller 

ungdomsåren. 

 

2 565 syskon 

inkluderades i 

kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

Redovisas ej. 

 

Procedur:  

Ett 24-sidors långt  

frågeformulär till 

självrapportering. 

 
Mått: 

Poängskalor hämtades 

från BSI
1
 och övriga 

psykologiska 

hälsoundersökningar. 

 

Analys: 

One Way Anova. 

Ingen signifikant skillnad 

påvisades mellan 

diagnoserna med tanke 

på att vara i riskzon för 

att drabbas av somatiska- 

och/eller psykiska 

besvär. Dock 

rapporterade överlevarna 

oftare än kontrollgruppen 

symtom på depression 

och/eller somatiska 

besvär, t.ex. smärta.  

Att vara kvinna, ha en 

låg inkomst och en låg 

utbildningsnivå ökade 

symtomen på depression 

i båda grupperna. 

 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: 

II 

 

*
2
 

Titel:  

quality of life 

among long-

term adolescent 

and adult 

survivors of 

childhood 

cancer. 

 

 

Författare: 

Mauncell E, 

Pogany L, 

Barrera M, 

Shaw AK & 

Speechley KN.   

 

Land: 

USA 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Oncology. 

 

Årtal: 

 

Att undersöka hur 

överlevande individers 

livskvalitet påverkas av 

cancersjukdom i barn- 

eller ungdomsåren samt 

om vissa cancersjukdomar 

påverkar livskvaliteten mer 

än andra cancerdiagnoser. 

 

Deltagare: 

2 229 som haft cancer i 

barn- eller 

ungdomsåren. 

 

3 323 syskon ingick i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 

875 bland överlevarna 

och 1 846 i 

kontrollgruppen.  

 

Procedur:  

Ett 24-sidors långt  

frågeformulär till 

självrapportering. 

 
Mått: 

Poängskalor hämtades 

från BSI
3
. 

 

Analys: 

One Way Anova. 

 

  

Skillnaden i upplevd 

livskvalitet mellan 

överlevare och 

kontrollgrupp var liten 

och på många områden 

inte kliniskt vikig. Dock 

förekom det att personer 

som haft hjärntumör 

hade en nedsatt 

livskvalitet då de 

upplevde en sämre 

generell hälsa och fysisk 

funktion, vilket ledde till 

fysiska begränsningar 

och liten social kontakt. 
 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: 

III 

 

*
4 

                                                 
1
 Brief Symptom Inventory 

2
 Vald artikel. 

3
 Brief Symptom Inventory 

4
 Vald artikel. 
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2006 

 

Titel: 

Psychological 

Outcomes in 

Long-Term 

Survivors of 

Childhood 

Brain Cancer: 

A Report From 

the Childhood 

Cancer 

Survivor Study 

 

Författare: 

Zebrack BJ et 

al. 

 

Land: 

USA 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Oncology 

 

Årtal: 

2004 

(1) Fastställa prevalensen 

av symtom relaterade till 

globala och dimensionella 

aspeter av psykologisk 

bekymra (depression, 

somatisering och ängslan) 

rapporterat av unga vuxna 

som överlevt sin 

hjärncancer. (2) Jämföra 

sådana rapporterade 

symtom med en 

kontrollgrupp bestående av 

syskon och 

populationsnormen; och 

(3) identifiera 

sociodemografiska och 

medicinska eller 

behandlingsvariabler som 

möjligen ökar förekomsten 

av rapporteringen av dessa 

psykologiska bekymra.    

 

Deltagare:  

1 281 individer som 

haft cancer i barn- eller 

ungdomsåren. 

 

2 916 syskon 

inkluderades i 

kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

180 individer bland 

överlevarna och 99 

individer i 

kontrollgruppen. 

 

Procedur:  

Ett 24-sidors långt  

frågeformulär till 

självrapportering. 

 
Mått: 

Poängskalor hämtade 

från BSI
5
. 

 

Analys: 

One Way Anova. 

Inga diagnos- eller 

behandlingsrelaterade 

variabler visade sig ha 

statistisk signifikant 

skillnad dock 

rapporterade överlevarna 

att de i större 

utsträckning hade 

psykologiska besvär 

samt oftare drabbades av 

depression om man 

jämförde med 

kontrollgruppen.   

 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: 

III 

 

*
6 

Titel: 

better quality of 

life among 10–

15 year 

survivors of 

hodgkin’s 

lymphoma 

compared to 5–

9 year 

survivors: A 

population-

based study 

 

Författare: 

Mols F et al. 

 

 

Land: 

Syftet med studien var att 

få en insikt av QoL
7
 hos 

långfristiga överlevare av 

Hodgkins lymfom i en stor 

befolkningsbaserad studie. 

QoL
8
 jämfördes med 

personer som överlevt sin 

sjukdom i 5 – 9 år med 

personer som överlevt 10 – 

15 år. Studien undersökte 

även skillnader i QoL
9
 

mellan överlevare av 

Hodgkins lymfom och 

normalbefolkningen i 

Nederländerna. Studien 

bedömde även skillnader i 

arbetssituationer och  

problem med försäkringar 

Deltagare:  

314 överlevare av 

Hodgkin´s lymfom. 

 

Bortfall: 

182 

 

 

Procedur:  

Den tyska versionen av 

hälsoenkäten SF-36
10

  

 

Mått: 

QoL-CS
11

  

 

Analys: 
ANCOVA

12 

Patienterna som överlevt 

mellan 10 och 15 år 

rapporterade bättre 

QoL
13

 samt QoL-CS
14

 än 

de som överlevt mellan 5 

och 9 år. 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: 

III 

 

*
15 

                                                 
5
 Brief Symptom Inventory 

6
 Vald artikel. 

7
 Quality of Life 

8
 Quality of Life 

9
 Quality of Life 

10
 Short Form. 

11
 En visuell analog skala med 45 punkter och innehåller fyra huvudgrupper som mäter det fysiska, psykiska, sociala och 

andliga välmående. 
12

 The analysis of covariance 
13

 Quality of Life 
14

 En visuell analog skala med 45 punkter och innehåller fyra huvudgrupper som mäter det fysiska, psykiska, sociala och 

andliga välmående. 
15

 Vald artikel. 
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Nederländerna 

 

Tidskrift: 

European 

Journal of 

Cancer. 

 

Årtal: 

2006 

och lån. 
 

Titel: 

Health-status of 

adult survivors 

of childhood 

cancer: A 

large-scale 

population-

based study 

from the british 

childhood 

cancer survivor 

study. 
 

Författare: 

Reulen RC et 

al. 

 

Land: 

England 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Cancer 

 

Årtal: 

2007 

Syftet med studien var att 

1) jämföra hälsostatus hos 

överlevare med den 

allmänna befolkningen och 

2) jämföra hälsostatus 

mellan olika kategorier av 

överlevare. 
 

Deltagare:  

14 540 individer bland 

överlevarna och 13 042 

individer i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 

4 174 respektive 3 268 

 

Procedur: 

Frågeformuläret SF-

36
16

   

 

Mått: 

MCS
17

 

PCS
18

 

OHLS
19

 

 

Analys: 

STATA version 9.
20

 

Man såg inga skillnader 

hos överlevare av 

Hodgkins och Non-

Hodgkins lymfom eller 

leukemi jämfört med den 

allmänna befolkningen. 

Individer som överlevt 

sin hjärntumörscancer 

upplevde en sämre fysisk 

hälsa.  
 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: 

II 

 

*
21 

Titel: 

Extent of 

smoking and 

age at initiation 

of smoking 

among adult 

survivors of 

childhood 

cancer in 

britain. 

 

 

 

Författare: 

Frobisher C et 

al. 

Syftet med studien var att 

undersöka faktorer som 

kan associeras med att 

vuxna överlevare av 

barncancer börjar röka 

samt att undersöka faktorer 

som kan associeras med att 

vara regelbunden rökare 

bland överlevare av 

barncancer. 
 

Deltagare: 

17 981 individer som 

deltog i CCSS studien 

och 14788 individer i 

kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

3145 bland 

överlevarna. Inget 

bortfall redovisades i 

kontrollgruppen. 

 

 

 

Procedur: 

NRCT
22

  

Överlevarna av 

Hodgkin´s lymfom och 

leukemi var oftare 

regelbundna rökare och 

de med hjärntumör mer 

sällan. Överlevarna av 

Hodgkin´s lymfom hade 

även dubbelt så stor risk 

att börja röka än de som 

haft hjärntumör och 

leukemi. 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: 

II 

 

*
26 

                                                 
16

 Short Form. 
17

 Mental Component Summary. 
18

 Physical Component Summary. 
19

 Oxford Healthy Life Survey  
20

 Statistical software package  
21

 Vald artikel. 
22

 National Registry of Childhood Tumors 
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Land: 

England. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

National 

Cancer 

Institute. 

 

Årtal: 

2008 

GHS
23

 

 

Mått: 

Cox regression 

GEE
24

 

 

Analys: 

 STATA
25

. 

 

Titel: 

Fatigue and 

sleep 

disturbance in 

adult survivors 

of childhood 

cancer: A 

report from the 

childhood 

cancer survivor 

study 

 

Författare: 

Mulrooney DA 

et al. 

 

Land:  

USA 

 

Tidskrift: 

Sleep 

 

Årtal: 

2008 

Syftet med studien var att 

beskriva förekomsten av 

och riskfaktorerna för 

fatigue och sömnstörningar 

bland en stor population av 

överlevare av barn- och 

tonårscancer. Teorin med 

studien var att denna 

population skulle ha mer 

klagomål på fatigue, 

sömnstörningar och daglig 

trötthet jämfört med 

syskon och att det skulle 

finnas signifikanta 

anknytningar med 

hjärntumör som behandlats 

med strålning och sena 

medicinska effekter, samt 

depression. 
 

Deltagare: 

2 546 individer bland 

överlevarna och 4790 i 

kontrollgruppen. 

   

Bortfall: 

649 bland överlevarna 

respektive 520 i 

kontrollgruppen. 

 

Procedur: 

Frågeformulär med 

självrapportering av 

fatigue, sömn och 

daglig trötthet 

 

Mått: 

FACIT-Fatigue
27

,  

PSQI
28

,  

ESS
29

  

SF-36
30

 

 

Analys: 

SAS version 9.1
31

 

Överlevarna hade mer 

fatigue, sömnstörningar 

och daglig trötthet 

jämfört med 

kontrolgruppen. 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: 

II 

 

*
32 

Titel: 

Long-term 

population-

based divorce 

rates among 

adult survivors 

of childhood 

cancer in 

britain 

 

Författare: 

Frobisher C et 

Syftet med studien var att 

undersöka antalet 

pågående skilsmässor och 

antal skilda eller 

separerade och undersöka 

sannolikheten av att det är 

sociodemografiska, 

cancerbehandling, hälsa 

eller sociala faktorer som 

påverkar förekomsten av 

pågående skilsmässa och 

skilda eller separerade. 

Deltagare: 

18 199 individer bland 

överlevarna och 20 149 

i kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 

3 660 i gruppen med 

överlevare. Inget 

bortfall redovisades i 

kontrollgruppen.  

 

Procedur: 

Resultaten visar ingen 

större skillnad mellan 

överlevare och den 

normala befolkningen i 

England gällande 

skilsmässa och 

separation. Resultaten 

visar snarare att 

överlevare har mindre 

chans för att skilja sig 

eller separera än övriga 

befolkningen. 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: 

III 

 

*
37 

                                                                                                                                                                       
26

 Vald artikel. 
23

 General Household Survey 
24

Generalized estimating equation 
25

 Statistical software package 
27

 Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue 
28

 Pittsburgh Sleep Quality Index 
29

 The Epworth Sleepiness Scale 
30

 Medical Outcomes Survey Short Form-36 
31

 Software and Services 
32

 Vald artikel.  
37

 Vald artikel. 
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al. 

 

Land: 

England 

 

Tidskrift: 

Pediatric Blood 

& Cancer 

 

Årtal: 

2009 

Studien undersökte även 

om skilsmässa eller 

separationer var lika 

vanligt bland 

barncanceröverlevare och 

normalbefolkningen. 
 

Hemskickat 

frågeformulär med 

frågorna: ”have you 

ever been married or 

lived with someone as 

married?” och om de 

svarade ja på detta 

”what is your current 

legal marital status: 

single and never 

married, married, 

separated, divorced or 

widowed?”. 

 

SF-36
33

  

 

Mått: 

SF-36
34

  

GEE 
35

 

 

Analys: 

STATA version 10.0
36

 

 

Titel:  

Long-term 

population-

based marriage 

rates among 

adult survivors 

of childhood 

cancer in 

britain 

 

Författare: 

Frobisher C et 

al. 

 

Land:  
England  

 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Cancer 

 

Årtal: 

2007 

 

Syftet med studien var att 

1) undersöka hur stor 

sannolikheten var att kön, 

typ av cancersjukdom, 

antal år sedan man fick 

diagnosen, behandling och 

ålder vid diagnostillfället 

påverkade äktenskap; 2) 

undersökta variationer i att 

någongång vara gift i 

relation till flera 

medicinska och sociala 

variabler; 3)undersöka om 

överlevare gifte sig i 

samma utsträckning som 

den allmänna 

befolkningen; och 4) 

undersöka om ålder vid 

första äktenskapet 

påverkades av 

demografiska, 

cancerrelaterade, 

medicinska och sociala 

faktorer. 

 

Deltagare: 

18 199 individer bland 

överlevarna, antalet 

deltagare i 

kontrollgruppen 

redovisades inte 

 

Bortfall: 

3 660 i gruppen med 

överlevare. Inget 

bortfall redovisades i 

kontrollgruppen 

 
Procedur:  

Frågeformulär 

hemskickades med 

frågorna: ”have you 

ever been married or 

lived with someone as 

married?” och om de 

svarade ja på detta 

”what is your current 

legal marital status: 

single and never 

married, married, 

separated, divorved or 

widowed?”. 

 

Mått: 

SF-36
38

  

 

Analys: 

Resultatet visar en 

signifikant skillnad att 

kvinnor hade dubbelt så 

stor sannolikhet att 

någongång vara gift 

jämfört med männen. 

Överlevare som 

diagnostiserades med 

hjärntumör i barndomen 

samt de som behandlats 

med strålning hade minst 

sannolikhet att ingå 

äktenskap. 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet:  

II 

 

*
40

 

                                                 
33

 Short Form-36 
34

 Short Form-36 
35

 Generalized estimating equations. 
36

 Statistical software package 
38

 Short Form-36 
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STATA version 9
39

. 

Titel: 

Reduced 

health-related 

quality of life 

among 

hodgkin's 

disease 

survivors: A 

comparative 

study with 

general 

population 

norms 

 

Författare: 

Loge JH et al. 

 

Land: 

Norge 

 

Tidskrift: 

Annals of 

Oncology 

 

Årtal: 

1999 

Syftet med studien var att 

1) jämföra den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten hos 

överlevare av Hodgkin´s 

sjukdom med den 

generella befolkningen i 

Norge och 2) undersöka 

förhållandet mellan 

sjukdom och behandling 

och den hälsorelaterade 

livskvaliteten hos 

överlevare av Hodgkin´s.  

 

Deltagare:  
557 individer bland 

överlevarna och 3500 

individer bland 

kontrollgruppen. 

  

Bortfall: 

98 respektive 1286. 

 

Procedur:  

Frågeformuläret Sf- 

36
41

 

 

Mått: 

SF- 36
42

 

 

Analys: 

One Way Anova,  

SPSS
43

 

Överlevarna av 

Hodgkin´s sjukdom 

rapporterade mer smärta, 

som ledde till fysisk 

funktionsnedsättning och 

social isolering. Det var 

framförallt kvinnorna 

som rapporterade dessa 

problem.  

Fatigue var vanligare 

bland överlevarna 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

  

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: III 

 

 

* 
44

 

 

 

**
45

 

Titel: 

Limitations on 

physical 

performance 

and daily 

activities 

among long-

term survivors 

of childhood 

cancer 

 

Författare: 

Ness KK et al. 

 

Land:  

USA 

 

Tidskrift: 

Annals of 

Internal 

Medicine 

Syftet med studien var att 

undersöka förekomsten av 

prestationsbegränsningar 

och restrektioner i att delta i 

vardagliga aktiviteter bland 

lång-tids överlevare av 

barndomscancer och 

jämföra med deras syskon. 

Studien undersökte även 

om 

prestationsbegränsningarna 

och restriktionerna i 

vardagliga livet påverkades 

av cancerformen och 

behandlingsmetoder, eller 

om de berodde på 

försenade effekter av 

sjukdomen och dess 

behandling, eller både och.  

 

Deltagare: 

14372 deltagare i 

CCSS studien. 4691 

syskon inkluderades i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 

6348 respektive 852 

 

Procedur: 

Ett 24-sidigt 

frågeformulär till 

självrapportering. 

 

Mått: 

Long Term Follow Up 

Study Questionnaire 

 

Analys: 

SAS, version 9.1
46

. 

Resultatet visade att 

överlevare rapporterade 

fler restriktioner i 

deltagandet av personliga 

aktiviteter och vardagliga 

aktiviteter jämfört med 

syskonen.  

Resultatet visade även att 

överlevare av hjärntumör 

rapporterade flest 

restriktioner i vardagliga 

aktiviteter och 

restriktioner till att sköta 

arbete eller skola jämfört 

med de övriga 

överlevarna. 

 

 

Typ: 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie  

 

Kvalitet: III 

 

* 
47

 

 

**
48

 

                                                                                                                                                                       
40

 Vald artikel. 
39

 Statistical software package 
41

 Short Form-36 
42

 Short Form-36 
43

 Statistical Package for the Social Sciences. 
44

 Vald artikel 
45

 Floortje et al (2006) – referens nummer 8. 
46

 Software and Services 
47

 Vald artikel 
48

 Hittad utifrån Mulrooney et al. (2008) – referens nummer 41  
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Årtal: 

2005 

Titel: 

Prevalence and 

correlates of 

fatigue in long-

term survivors 

of childhood 

leukemia 

 

Författare: 

Meeske KA et 

al. 

 

Land: 

USA 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Oncology 

 

Årtal: 

2005 

Syftet med studien var att 

undersöka förekomsten av 

fatigue, identifiera 

associerade faktorer med 

fatigue och undersöka 

relationen mellan fatigue 

och QOL hos lång-tids 

överlevare av barndoms 

ALL. 

 

Deltagare: 

364 deltagare som 

överlevt akut lymfatisk 

leukemi. 

 

Bortfall: 

203.  

 

Procedur: 

Strukturerad 

telefonintervju 

 

Mått: 

R-PFS
49

 

POMS
50

 

SF-36
51

 

SDS
52

 

 

Analys: 

SAS 6.12
53

. 

Förekomsten av fatigue 

föll inom ramarna för 

den allmänna 

befolkningens 

rapportering.  

Resultatet visade att 

fatigue och depression 

berodde till stor del på 

varandra. Fatigue var 

vanligare hos överlevare 

som hade äktenskap, 

barnaskap, 

sömnstörningar, fetma 

och kognitiv nedsättning.  

Typ:  

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: II 

 

*  
54

 

 

**
55

 

Titel: 

Health-risk 

behavior 

among 

adolescent 

survivors of 

childhood 

cancer. 

 

Författare: 

Bauld et al 

 

Land: 

Australien 

 

Tidskrift: 

Pediatric Blood 

& Cancer 

 

Årtal: 

2005 

Syftet med studien var att 

undersöka bruket av 

cigaretter, alkohol, 

narkotika samt det sexuella 

risktagandet bland barn- 

och ungdomsöverlevare i 

Australien. 

 

Deltagare: 

168  

 

Bortfall: 

59 

 

Procedur: 

Frågeformulär som 

kunde ifyllas hemma, i 

grupp eller via telefon. 

 

Mått: 

Variabler matchande 

frågorna i formuläret 

formades. 

Analys: 

STATA 

Yngre överlevare (13-18 

år) med leukemi, 

Hodgkins och 

hjärntumör rapporterade 

att de sällan eller aldrig 

rökte, drack alkohol eller 

använda narkotika – 

dock använde de mycket 

smärtstillande. Endast 

mycket få rapporterade 

att de haft oskyddad sex. 

 

Äldre överlevare (18-24 

år) med samma 

diagnoser rapporterade 

att de sällan eller aldrig 

rökte eller använde 

narkotika, men oftare 

drack alkohol. Det 

sexuella beteendet 

framgick inte i resultatet. 

Typ:  

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: II 

 

*
56

 

 

**
57

 

                                                 
49

 Revised–Piper Fatigue Scale 
50

 Profile of Mood State fatigue inertia subscale 
51

 Rand SF-36 
52 Symptom Distress Scale 
53

 Software and Services 
54

 Vald artikel 
55

 Hittad utifrån Mulrooney et al. (2008) – referens nummer 36.   
56

 Vald artikel 
57

 Hittad utifrån Frobisher et al. (2008) – referens nummer 21 
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Titel: 

Endocrine and 

cardiovascular 

late effects 

among adult 

survivors of 

childhood brain 

tumors: A 

CCSS-study. 

 

Författare: 

Gurney et al 

 

Land: 

USA 

 

Tidskrift: 

Cancer 

 

Årtal: 

2003 

Denna studie fokuserar på 

hur endokrina- och 

kadiovaskulära 

senkomplikationer 

påverkar individen, som 

haft hjärntumör, efter 

avslutat behandling. 
 

Deltagare: 

1 607 bland 

överlevarna och 3 418 i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall:  

218 bland överlevarna 

och 399 i 

kontrollgruppen. 

 

Procedur: 

Frågeformulär. 

 

Mått: 

Variabler matchande 

frågorna i formuläret 

formades. 

 

Analys: 

Cox 

Endokrina 

senkomplikationer 

rapporterades hos 43 % 

av överlevarna och 

jämfört med 

kontrollgruppen. 95 % 

behövde medicinsk hjälp 

för att påbörja 

puberteten. 
 

Typ:  

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: III 

 

*
58

 

 

**
59 

Titel: 

Health status of 

adult long-term 

survivors of 

childhood 

cancer: A 

report from the 

childhood 

cancer survivor 

study 

 

Författare: 

Hudson et al 

 

Land: 

USA 

 

Tidskrift: 

The Journal of  

the American 

Medical 

Association 

 

Årtal: 

2003 

 

(1) Fastslå förekomsten av 

en inadekvat hälsostatus 

hos barn- och 

ungdomscanceröverlevare; 

(2) Jämföra resultaten med 

en kohort av syskon och 

(3) identifiera möjliga 

faktorer som kan 

associeras med denna 

inadekvata hälsa. 
 

Deltagare: 

9 535 bland 

överlevarna och 2 916 i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 

10 767 bland 

överlevarna och 669 i 

kontrollgruppen. 

 

Procedur: 

Deltagarna fick 

utvärdera följande i en 

enkät: Den generella 

hälsan, den mentala 

hälsan, funktionell 

status 

aktivitetsbegränsningar, 

smärta pga. cancern 

eller  

cancerbehandlingen 

och ängslan/rädsla pga. 

cancern eller 

cancerbehandlingen. 
 

Mått: 

SF-36
60

 

Analys: 

One Way Anova 

SAS PC
61 

Sammanfattningsvis 

kommer författarna fram 

till att kvinnligt kön, låg 

utbildningsnivå, låg 

årsinkomst och/eller 

arbetslöshet samt 

lymfom eller hjärntumör 

ökar risken för en 

försämrad fysisk- och 

mental hälsa samt 

cancerrelaterad smärta 
 

Typ:  

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: III 

 

*
62

 

 

**
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titel: 

Late-occurring 

Syftet med studien var att 

1) bedöma antalet 
Deltagare: 

4828 överlevare av 

Antalet som haft stroke 

bland överlevare av 
Typ: 

Retrospektiv 

                                                 
58

 Vald artikel 
59

 Hämtad från: Hudson et al (2003) – referens nummer 10 
60

 Short Form 36 
61

 Software package version 8 
62

 Vald artikel 
63

 Hämtad från: Maunsell et al (2003) – referens nummer 9 
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stroke among 

long-term 

survivors of 

childhood 

leukemia and 

brain tumors: A 

report from the 

childhood 

cancer survivor 

study 

 

 

Författare: 

Bowers et al. 

 

Land:  

USA 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Oncology 

 

Årtal: 

2006 

incidenter av stroke bland 

överlevare av leukemi och 

hjärntumör inom perioden 

av fem år eller mer efter 

diagnosen av cancer, 2) 

jämföra antalet stroke som 

uppkommit mellan 

överlevare av leukemi och 

hjärntumör och deras 

syskon och 3) bedöma 

faktorerna av de specifika 

behandlingarna och 

riskerna med att stroke 

uppkommer. 

 

leukemi, 1871 

överlevare av 

hjärntumör och 3846 

deltagare i 

kontrollgruppen.  

Bortfall: 

Redovisas ej. 

 

Procedur: 

Frågeformulär om 

uppkomst av stroke och 

ålder vid första tillfället 

av stroke. 

 

Mått: 

Variabler matchande 

frågorna i formuläret 

formades. 

 

Analys: 

Cox 

leukemi var 97. Jämfört 

med syskonen, var risken 

för att få stroke större 

bland överlevarna 

oavsett om de behandlats 

med hjärnbestrålning 

eller inte. Resultatet 

visade däremot att de 

som behandlats med 

höga doser av 

hjärnbestrålning hade 

större risk för att drabbas 

av stroke jämfört med de 

som endast behandlats 

med kemoterapi. Antalet 

som haft stroke bland 

överlevare av hjärntumör 

var 117. Även här såg 

man att de som 

behandlats med 

hjärnbestrålning hade 

större risk att drabbas av 

stroke.  

 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitet: II 

 

*
64

 

**
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Vald artikel 
65 Hämtad från: Frobisher et al (2008) referens nummer 10 
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Bilaga 2. Fribergs kvalitetsvärderingsmall. 

Frågor vid granskning av kvantitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklutionskriterier)? 

 Hur analyserades data? Vilka statiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 


