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Sammanfattning    
 
Cancer är den ledande orsaken till sjukdomsrelaterad död hos unga individer mellan 15-
24 år. Detta är en tid som präglas av fysisk och psykisk utveckling, då unga söker efter 
identitet och självständighet.  Studier har visat att under pågående behandling upplever 
de unga patienterna ett sjukdomslidande och att de isoleras från sin normala omgivning. 
De unga påpekade vikten av att bli sedda och lyssnade på av vårdpersonalen, de 
beskriver även betydelsen av att vara delaktig i sin vård. Antalet unga 
canceröverlevande ökar och många av dem känner sig övergivna efter utskrivning, 
vilket späder på det lidande som de redan upplevde under behandlingen. Syftet med 
studien är att beskriva ungas, 15-25 år, upplevelser av att överleva en cancerdiagnos 
efter färdig behandling till friskförklaringen som är efter fem år. Metoden i studien är en 
litteraturstudie, enligt Friberg (2012, s. 133) och baseras på vetenskapliga artiklar från 
2006 till nutid.  Analysarbetet är gjort enligt Friberg (2012, s. 35) och resultatet visade 
på problem som påverkar individen efter färdig behandling, vilket försvårar övergången 
från aktiv behandling till ett vardagligt liv, men även från ungdom till vuxen. De unga 
betonade betydelsen av stöd från omgivningen och att avsaknaden av detta ledde till 
oro, stress samt för vissa, självmordstankar. Studiens resultat betonar vikten av 
information och patientutbildning, för att kunna stödja patienten. I diskussionen 
diskuteras detta stöd, som bör hjälpa patienten att uppnå hälsa och välbefinnande. 
 
Nyckelord: canceröverlevare, cancer, ungdomar, unga vuxna, upplevelse, livskvalité, 
sena effekter.  
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INLEDNING 
Cancer är en folksjukdom. Statistik visar på att minst var tredje person i Sverige 
kommer att få cancer (Bergman, Hont & Johansson 2013, s. 6). Därför har vi, två 
sjuksköterskestudenter från Högskolan i Borås valt detta aktuella ämne, som vi 
dessutom har personliga erfarenheter av. Rapporter visar att antalet cancerfall ökar i 
Sverige samtidigt som överlevnaden ökat. Tack vare cancerforskning har bland annat 
utvecklingen av metoder för att upptäcka cancer i ett tidigt skede uppkommit (Bergman, 
Jaresand, Johansson, Kennedy & Nilsson 2014, s. 12). Cancer är en sjukdom som ofta 
förknippas med äldre och för många innebär en cancerdiagnos en dödsdom. Därmed 
sagt, vad händer när en person i 15- 25 års ålder får cancer och hur blir livet efter färdig 
behandling? Dessa frågor önskar vi få svar på i denna förestående studie, detta för att 
öka sjuksköterskors medvetande och kunskap om denna grupp, för att slutligen leda till 
bättre omvårdnad av patienten. 
 
BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs hur det är att få en cancerdiagnos och genomgå behandling i unga 
år, detta för att ge läsaren en grund för det förestående resultatet som handlar om tiden 
efter avslutad behandling. 

Sjukdomen cancer 
Cancer är den ledande orsaken till sjukdomsrelaterad död hos unga individer mellan 15-
24 år (Taylor, Pearce, Gibson, Fern & Whelan 2013, s. 833). Cancer beskrivs som ett 
samlingsnamn för ungefär 200 olika sjukdomar som karakteriseras av att celler börjar 
dela sig okontrollerat. Därefter bildar cellerna en tumör som växer sig allt större. Via 
blod eller lymfa kan tumören sprida sig till andra organ och bilda dottertumörer, så 
kallade metastaser. Denna process varierar från person till person och beror även på 
vilken cancerform det handlar om. Obehandlad cancertumör har möjligheten att växa 
okontrollerat och kommer då att påverka funktionen hos omkringliggande vävnad och 
organ (Bergman, Hont & Johansson 2013, s. 6). Det sker ofta att nerver i området 
påverkas av tumören, vilket ger upphov till smärta och därmed blir smärtbehandling en 
väsentlig del utav cancerbehandlingen.  
 
När det gäller skillnader mellan könen har det visat sig att cancerfallen är ungefär lika 
många hos män som hos kvinnor. Dock finns det en skillnad i sjukdomsmönster, vilket 
inkluderar insjuknande och dödlighet (Bergman, Hont & Johansson 2013, s. 6).  

Ungdomsutveckling 
Enligt Hwang och Nilson (2011, s. 297) är ungdomsåren, 13-20 år, en tid då 
utvecklingen går snabbt. Ungdomarna utvecklas fysiskt, psykologiskt och socialt. Den 
fysiska utvecklingen innefattar puberteten, det vill säga könsmognad och tillväxt. 
Hwang och Nilsson (2011, ss.305-306) skriver om den kognitiva utvecklingen då 
ungdomarna får nya kognitiva färdigheter. Dessa innebär att de börjar tänka vuxet och 
logiskt, vilket visar sig genom att ungdomarna bland annat kan ställa hypoteser. Det är 
den socioemotionella utvecklingen som enligt Hwang och Nilsson (2011, s. 311) leder 
till slut till att ungdomarna betraktas som vuxna. Denna utveckling präglas av den ungas 
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sökande efter identitet, vilket också innefattar ungdomarnas strävan efter självständighet 
och ett oberoende från föräldrarna. 
 

Enligt Wrangsjö (2006, ss. 135 - 137) är självständighetsutvecklingen grunden i en 
tonårings identitetsutveckling. Identiteten är en konsekvens av levda erfarenheter. 
Identiteten kan ytterligare påverkas, då personens yttre omständigheter förändras vid en 
kris eller ett trauma. Om inte tonåringen börjat forma inre bilder av sig själv som börjar 
likna de vuxnas finns inte förutsättningar för att kunna forma en vuxen identitet. Ream, 
Gibson, Edwards, Seption, Mulhall och Richardson (2006, s. 318) menar att tonåren är 
en betydelsefull period när det gäller utbildning, den sociala- och karriärsutvecklingen. 
Enligt Frisén (2006, ss. 20-21) påverkar de fysiska förändringarna hur man ser sig själv 
och hur man upplever sin kropp. Enligt Ream et al. (2006, s. 318) är det en tid av 
utveckling som ytterst kan påverkas av en cancerdiagnos och behandlingen som följer. 
För att de unga drabbade ska vårdas på bästa sätt krävs det att vårdpersonalen har en 
heltäckande kunskap om alla cancerrelaterade symtom som dessa patienter kan få. Dålig 
symtombehandling kan leda till stor oro som i sin tur kan påverka livskvaliten. 
 

Familjen 
Den traditionella definitionen av familjen används för att tala om de individer som är 
bundna med varandra genom blodsband eller äktenskap (Kirkevold 2002, s. 20). 
Skilsmässor, omgiften och samboförhållanden har lett till att det idag finns nya 
familjekonstellationer. På grund av detta påverkas familjens livssituation gällande bland 
annat ekonomin, boendeförhållanden och ansvarsfördelning. Barn får därmed fler 
individer i familjekretsen (Kirkevold 2002, s. 28). Enligt Kirkevold (2002, s. 35) har 
familjen en påverkan på de enskilda medlemmarnas hälsa och välbefinnande. Hur en 
familj hanterar påfrestningar i samband med sjukdom varierar och beror på hur mycket 
stöd som finns tillgängligt. Om familjemedlemmarna inte delar samma uppfattning om 
sjukdomen, leder det till motsättningar som försvårar hanteringen av sjukdomen. 
(Kirkevold 2002, ss. 45-48).  
 

Upplevelsen av att ha cancer i unga år 
Taylor et al. (2013 ss. 835-837) har visat i deras studie att de fysiska symtomen av 
cancer, såsom trötthet och smärta, påverkade de unga, 14-26 år, på ett emotionellt plan. 
De psykologiska konsekvenserna av sjukdomen kunde leda till posttraumatiskt 
stressyndrom, PTSD. Det mest centrala inom de psykologiska effekterna var en 
förändrad självbild, vilket ansågs vara värre än de fysiska symtomen. Det som 
påverkade självbilden mest var hårförlust. Wiklund (2003, s. 49-50) tar upp Merleau-
Pontys begrepp ”subjektiv kropp”. Genom den subjektiva kroppen beskrivs kroppen 
som viktig för identiteten. Med hjälp av våra sinnen skapar vi oss en bild av oss själva 
och världen vi lever i. Vid en kroppslig förändring som sjukdom, förändras människans 
upplevelse av sig själv och tillgång till världen. Smärta och sjukdom gör att människan 
blir främmande för sin kropp och börjar uppleva världen på ett nytt sätt. Dessutom kan 
man bli behandlad annorlunda av andra. Taylor et. al (2013, ss. 835-837) rapporterade 
att de unga kände sig hånade av andra och att de inte kunde gå ut ensamma. Hårförlust 
var en biverkan som inte kunde gömmas och det var även det som visade på att de var 
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cancerpatienter. Även två år efter fastställd diagnos kände unga patienter behovet av att 
dölja alla typer av fysiska förändringar. Taylor et. al (2013, s. 841) visade att 
cancersymtom har en negativ påverkan på livet. Illamående och kräkning kunde enligt 
många inte lindras effektivt farmakologiskt och flera upplevde att de inte fick tillräckligt 
stöd från sjuksköterskan. De uttryckte även att den fysiska svagheten fanns kvar två år 
efter diagnos. Trötthet var ett symtom som nämndes ofta och definierades som 
utmattning efter behandling som kunde vara flera dagar. Tröttheten upplevdes som 
funktionsnedsättande, både fysiskt och psykiskt. Deras brist på uthållighet förstärkte 
deras känsla av att vara socialt isolerade.  
 
En utmaning för de unga var att inte kunna gå till skolan. Att halka efter i utbildningen 
påverkade dem socialt (Taylor et. al 2013, s. 835). Dahlberg och Segesten (2010, s. 95) 
menar att gemenskap med andra människor som står en nära betyder mycket för att 
förhindra känslan av ensamhet. Ensamhet står också i relation till identitet och 
självkänsla som påverkas av gemenskap med särskilt viktiga andra. En mycket svår 
ensamhetskänsla som kan utvecklas är då någon man har haft en extra stark gemenskap 
med och som man alltid trott skulle finnas där plötsligt sviker en. Förtroendet rubbas 
och rädslan för att bli övergiven igen förstärks. Ensamhet skapar stark stress hos 
människan. Ensamhetkänslor kan också finnas trots att det finns närvarande människor i 
omgivningen, detta på grund av känslan av att vara annorlunda.  
 
Istället för att söka stöd hos vänner påpekades vikten av att komma i kontakt med andra 
unga med cancer. Tillsammans kunde de fritt prata om cancerrelaterade saker utan att 
behöva förklara medicinska termer (Taylor et. al 2013, s. 839). Många ansåg att den 
svåraste delen var när behandlingen var över. Detta för att de inte längre kunde få ta del 
av varken psykologiskt eller socialt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal (Taylor et. al 
2013 s. 837). Enligt Wiklund (2003, s. 101) uppstår ett lidande om upplevelsen av att 
känna sig som en hel person hotas. Om man på grund av en sjukdom eller skada inte 
kan leva på det sätt man är van vid eller om man ser annorlunda ut hotas även 
identiteten, då den är kopplad till kroppen och våra prestationer. Det finns även olika 
typer av lidande enligt Wiklund (2003, ss. 102-103). Sjukdomslidande uppstår på grund 
av de problem och symtom som följer med en sjukdom. Det innefattar också de 
begränsningar och upplevelsen av försämrad livskvalitet. Livslidandet i sin tur berör 
hela människans liv och blir oftast aktuell vid sjukdom (Wiklund 2003, s. 108). 
 
Servitzoglou, Papadatou, Tsiantis och Vasilatou- Kosmidis (2009, s. 419) har studerat 
unga canceröverlevande där de fann att de såg sig själva som mindre friska på grund av 
trötthet, ökad vaksamhet mot hälsoproblem och de fysiska sidoeffekterna av cancer. 
Hälsa prioriterades högt för de unga. Samtidigt uttryckte de att de kände sig emotionellt 
mogna, då den tuffa tiden med cancern lett till att de uppskattade livet mer. Dahlberg 
och Segesten (2010 ss. 47-49) talar om hälsa som ett komplext fenomen som innefattar 
människans totala livssituation och nämner Världshälsoorganisationens definition av 
hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Vårdandets huvuduppgift är att hjälpa patienter till så god hälsa som möjligt samt lindra 
effekterna av eventuellt förekommande sjukdom och annat lidande. 
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Sjuksköterskans roll 
Taylor et. al (2013, s. 840) beskriver att sjuksköterskan och sjukhusmiljön ansågs spela 
en stor roll för att göra vistelsen i sjukhuset mer positiv för de unga patienterna. De såg 
sjuksköterskan som en källa för stöd för att hantera situationen, detta stärktes om det 
upprätthölls en kontinuitet vad gäller personalen. Det var viktigt för de unga att få vara 
delaktiga i vården och att de skulle få informationen direkt, utan att det skulle gå genom 
föräldrarna först. De unga uppskattade också när personalen spenderade tid med dem. 
Förutom att vara en källa för stöd, var det sjuksköterskan som kunde bidra med 
information och de sågs av de unga som experterna. Detta hindrade dock inte de unga 
från att själva söka efter information. Om informationen inte gavs på ett adekvat sätt 
eller om informationen var felaktig, gav det upphov till ångest. Speciellt om det rörde 
sig om förändringar i behandlingen eller bristande information, vilket i slutändan 
resulterade i oro och förvirring. Enligt HSL (1982:763) finns det krav på hälso- och 
sjukvården att den ska bedrivas på ett sätt som tillgodoser patientens behov av säkerhet 
och kontinuitet i vården, samt att patienten ska ges individuellt anpassad information.  
Detta tas även upp i socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, där det 
beskrivs att de ska ha förmågan att informera och undervisa patient och/eller närstående. 
De ska även ge stöd och vägledning för att möjliggöra patienters delaktighet i vården 
(Socialstyrelsen 2005, s. 11). I International council of nurses, ICN:s, etiska kod för 
sjuksköterskor (2014, s. 3) tas sjuksköterskans fyra ansvarsområden upp, vilket är att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Att få en cancerdiagnos kommer som en stor chock för unga som befinner sig i början 
av livet. Tanken att dö brukar vanligtvis inte förekomma i denna åldersgrupp. Det finns 
en stor mängd studier om hur det är att leva med cancer, men vad händer efter färdig 
behandling? Hur ska patienten klara sig själv efter en, oftast, lång period av omvårdnad 
och trygghet? Efter färdig behandling är det meningen att patienten ska gå tillbaka till 
samhället och fungera som innan sjukdomen. Detta kan medföra problem, då de unga 
känner sig oförberedda och övergivna vid utskrivningen från sjukhuset. 
 
Forskning visar att unga cancerpatienter lider både fysiskt och psykiskt på grund av sin 
cancersjukdom. Därför vill vi undersöka om detta lidande kvarstår efter färdig 
behandling. Denna förestående litteraturstudie ämnar erhålla kunskap om hur unga 
cancerpatienter upplever tiden från att de är färdigbehandlade tills friskförklaring som 
ges efter 5 år. Kunskapen är viktig för sjuksköterskor för att de skall kunna erbjuda god 
omvårdnad och stöd till dessa patienter.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva ungas (15-25 år) upplevelser av att överleva en cancerdiagnos efter 
färdigbehandling och tiden till friskförklaringen, som är efter fem år. 
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METOD 

Data 
Studien är en litteraturstudie enligt Friberg (2012, s. 133), vilket innebär att artiklar 
samlats för att få en översikt över forskning inom det valda ämnet. I arbetet bearbetas 
såväl kvantitativa som kvalitativa studier, vilket leder till en rikare datainsamling som 
kan ge en större helhetsbild.  
 

Datainsamling 
Resultat baseras på artiklar publicerade från år 2006 till nutid. För att få fram relevanta 
artiklar för studien har följande sökord använts: cancer, cancer survivors, young adults, 
adolescents, survivors, in adolescence och quality of life (se bilaga 1). Samtliga 
sökningar utfördes i databasen Cinahl, vilket är en databas för att få fram 
vårdvetenskapliga artiklar. Sökorden delades upp mellan författarna för separata 
sökningar. Inklusionskriterierna i studien var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, de 
skulle fokusera på unga i 15 - 25 års ålder som avslutat behandling och tiden till 
friskförklaring, vilket är efter 5 år utan återfall. Anledning till begränsningen var för att 
få en hanterbar mängd data för bearbetning samt för att se de tidiga konsekvenserna 
efter färdig behandling. Vid sökningen kom det fram flera artiklar med ämnet cancer, 
dock fanns det många som inte var användbara. Därmed exkluderades dessa på grund av 
att de var för gamla, för att de inte var riktade till studiens åldersgrupp och för att de inte 
svarade an mot syftet. Slutligen valdes 15 artiklar för analys (Bilaga 1).  
 

Dataanalys 
De data som analyserats är primärkällor. Artiklarna granskades enligt Friberg (2012, s. 
35). Artiklarna delades upp mellan författarna och granskades var för sig. Artiklarna 
lästes för att därefter identifiera likheter och skillnader mellan de valda artiklarna utifrån 
syftet. Detta utfördes genom att likheterna färgmarkerades för att få struktur och utifrån 
likheterna kunde teman formuleras enligt Friberg (2006, s. 122). Efter att teman 
identifierats sågs brister i underlaget i form av för lite material inom vissa delar, vilket 
ledde till en kompletterande sökning i syfte att stärka studiens resultat. Vid en ny 
bearbetning av materialet fann vi subteman inom varje tema, för att understödja teman 
och skapa en bra överblick. Dessa färgmarkerades i andra färger. Analysarbetet 
resulterade i 4 teman och 14 subteman.  
 
 
RESULTAT 
Resultatet av studien är indelad i teman och subteman (Tabell 1). 
 
Tabell 1 
Tema Subtema 
Relationer Förändrad 

intimitet och 
Förändrad 
kroppsbild skapar 

Betydelsen 
av stöd 

Belastning på 
nya relationer 
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Relationer 
Analys av valda studier påvisar att cancer påverkar hela individen och därmed även 
relationen med sin partner, familjen samt vänner. Det som betonas av de unga är vikten 
och betydelsen av stöd från omgivningen. Utan stöd påverkas relationer negativt och 
förvärrar känslan av ensamhet. 
 
Förändrad intimitet och sexlust 
Hela upplevelsen av cancer, inklusive den ekonomiska bördan, ett skifte i prioriteringar, 
den långa tiden för återhämtning och stress har en påverkan på sexuellt samliv och 
förhållandet i sig. Antidepressiva läkemedel, saknad av lust på grund av trötthet, 
depression, en rädsla att överföra cancersjukdomen till barnen, rädsla för att skada 
partnern på grund av kemoterapi eller radioaktiva jod är alla faktorer som bidrar till 
förlusten av sexuellt samliv. Några av deltagarna ansåg också att en annan faktor som 
påverkade samlivet var att de ville fokusera på andra saker, som att få tillbaka livet 
(Robinson, Miedema & Easley 2014, s. 453).  
 
Nästan alla deltagare rapporterade förändringar vid intimitet orsakade av cancer och 
dess behandling. Däremot kunde man i studien notera komplexiteten i intimitet för 
canceröverlevande, då det fanns de som uttryckte att cancersjukdomen fört dem närmare 
varandra (Robinson, Miedema & Easley 2014, s. 456).  
 

Förändrad kroppsbild skapar osäkerhet 
En annan utmaning för att fullt ut njuta av sexuellt umgänge var den försämrade lusten 
som kunde kopplas till förändringar i kroppens svar på sexuellt stimuli samt den 
förändrade kroppsbilden. Detta innefattade bland annat smärtsamt samlag, hormonella 
svängningar samt svårigheter i att uppnå en orgasm eller utlösning. Deltagarna tog upp 
förändringar som till exempel ärr, viktuppgång, hårförlust och ett annorlunda utseende 
generellt sett samt för vissa, förlorade sexuella delar. Männen kunde känna sig mindre 
maskulina och kvinnorna mindre feminina (Robinson, Miedema & Easley 2014, s. 454). 
Detta kunde man även notera i studien utförd av Carpentier, Fortenberry, Ott, Brames 
och Einhorn (2011, s. 742) då unga män som överlevt testikelcancer uttryckte att de såg 
sig själva som skadade och kände sig ofullständiga, osäkra på sin maskulinitet och 
allmänt sårbara. De överlevande som hade en partner uttryckte en betydande tvekan och 
fördröjande av sexuellt umgänge efter färdig behandling. Denna tvekan fanns trots att 
de överlevande uppfattade sina partners som otroligt stöttande och förstående.  
 

sexlust osäkerhet 
Fysiska 
konsekvenser 

Kroppsliga 
förändringar 

Begränsad 
aktivitetsförmåga 

Påverkad 
framtidssyn 

 

Psykiska och 
emotionella 
konsekvenser 

Känslor efter 
utskrivning 

Skillnader mellan 
canceröverlevande 
och friska 
jämnåriga 

Försvårad 
övergång 
från ungdom 
till vuxen 

Tron på hälsa 
och förekomst 
av 
självmordstankar 

Riskfyllt 
beteende 

Faktorer för ett 
riskfyllt 
beteende  

Sexuellt beteende Alkoholvanor  
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Betydelsen av stöd 
Att inte ha en familj eller partner i närheten var en utmaning för de unga. De som hade 
stöd av närstående upplevde att de drev personen framåt även om denne var rädd och 
trött av behandlingen (Kent, Parry, Montoya, Sender, Morris och Anton-Culver 2012, 
ss. 267-269). 
 
Cancerupplevelsen och svårigheten med intimitet tärde på förhållanden. En av de 
intervjuade i studien ansåg att svårigheterna med sjukdomen i samband med de mentala 
påfrestningarna i form av depression och självömkan, gjorde det svårt att leva med 
honom och tärde på hans förhållande ännu mer. Många av deltagarna uttryckte att även 
om deras partners kunde vara väldigt stöttande, kunde förhållandet mellan dem vara 
ansträngt även långt efter färdig behandling. Vissa rapporterade även att deras partners 
ville att de skulle återgå till ett normalt liv innan de själva kände sig redo. Partnerna 
kunde inte se de förändringar som hade uppstått hos de överlevande. Däremot fanns det 
många partners som, trots påfrestningar i förhållandet, gav stöd och omtanke vilket 
lindrade effekterna av sjukdomen och behandlingen. Det faktum att deras partner 
stöttade dem emotionellt sågs som väldigt viktigt. Det fanns också de som rapporterade 
att deras partner inte var stöttande (Robinson, Miedema & Easley 2014, ss. 454- 455). 
Ett fåtal rapporterade skilsmässa under pågående behandling på grund av bristande stöd 
från partner. Det framkom att cancern drivit dem att vara mer ärliga i relationen och de 
var också redo att avsluta relationer som de inte längre kunde prioritera (Kent et al. 
2011, s. 270). 
 
 Kent et. al (2012, s. 267-269) tar upp vikten av socialt stöd, vilket tillät dem att 
återhämta sig från sin sjukdom och behandling. Flera deltagare betonade vikten av att ha 
stöd från många olika håll, inklusive vårdgivare och andra unga canceröverlevare. Trots 
detta hade en del svårt att hitta överlevande i nära ålder. Brist på stöd skapade stress och 
hindrade läkningsprocessen. Fördelen med att ha en partner, familjemedlem eller andra 
stöttande personer var att de kunde hjälpa till med praktiska saker vilket förbättrade den 
drabbades livskvalitet och framtidssyn. Vissa upplevde dock att de blev överbeskyddade 
av sina familjer. Andra berättade historier om förlorad vänskap eller relation som ett 
resultat av sin cancersjukdom, vilket gav känslor av övergivenhet. 
 
Belastning på nya relationer 
De unga upplevde utmaningar att inleda nya förhållanden eller upprätthålla nuvarande 
relationer. De flesta av deltagarna var överens om att erfarenheten av att ha cancer 
medför en betydande belastning på nya relationer. Många av deltagarna undvek dejting 
eller uttryckte att de inte var redo att börja dejta.  Deltagare beskrev att de saknade 
självförtroende och att det var svårt att tro att de skulle kunna hitta någon som skulle 
kunna älska dem igen (Kent et al. 2011, s. 270). Vissa visste inte om de kunde berätta 
om sin cancersjukdom till nya partners och de var även oroliga över framtida relationer. 
De visste inte om det var rättvist mot den andre att involvera denne i den drabbades liv, 
som är präglat av cancer (Carpentier et al. 2011, s. 742).  
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Fysiska konsekvenser 
De unga måste anpassa sitt liv och sina framtidsplaner utefter cancern och dess effekter. 
Trots detta visar studier att de unga canceröverlevande ändå bibehåller hoppet om att 
försöka komma tillbaka till livet.  
 
Kroppsliga förändringar 
Berg, Neufeld, Harvey, Downes och Hayashi (2009, s. 119) fick fram att 92 % av 
överlevarna i deras studie upplevde sena effekter som kunde delas in i fyra kategorier. 
Dessa var symtom från de nedre extremiteterna i form av smärta och domningar, 
kognitiv påverkan såsom minnes- och koncentrationssvårigheter samt trötthet, som 
leder till flera tupplurer och nedsatt aktivitetstolerans samt depression och bråk med 
jämnåriga i kategorin för psykosocial hälsa. Andra vanliga fysiska symtom som kom 
fram var andfåddhet, huvudvärk och försämrad balans. Chen, C-M, Chen, Y-C & Wong 
(2014, s. 374) tar upp de fysiska problemen som uppstår hos unga hjärntumörspatienter, 
vilka är skallighet, kortväxthet, polyuri, sensoriska- och motoriska dysfunktioner samt 
trötthet och epilepsi. 
 
Begränsad aktivitetsförmåga  
Jones (2008, s. 62) fann att unga canceröverlevande var betydligt mer benägna att 
rapportera sämre allmäntillstånd och mental hälsa, aktivitetsbegränsningar samt 
funktionsnedsättningar än deras syskon. Insamlad data visade på att 44 % av de unga 
rapporterade negativa effekter i minst ett hälsoområde i studien. Enligt Berg et al. (2009 
ss. 119-121) påverkade fysiska konsekvenserna aktivitetsförmågan då endast 54 % 
uppgav att de deltog i energikrävande fritidsaktiviteter. Anledningarna som togs upp för 
att inte delta i de sociala och vardagliga aktiviteterna innefattade inget intresse, 
påverkan av de sena effekterna och dålig anpassning till miljön. Hos 24 % rapporterade 
tröttheten som tillräckligt stark för att ändra deras uthållighet och delaktighet i 
idrottslektioner, sporter, löpning samt orken att bära sin skolväska. Ingen i studien valde 
att medvetet isolera sig eller vara extremt stillasittande. Vissa var tvungna att ta en 
tupplur efter skolan för att orka med. 
 
Påverkad framtidssyn 
Infertilitet är en fysisk konsekvens av cancer och behandling. I studien gjord av Kent et 
al. (2012, s. 267) togs ämnet upp av deltagarna trots att det inte var ett ämne som 
uttryckligen undersöktes. För de unga, flest kvinnor, som diskuterade fertilitetsproblem 
uttryckte många en oro för att inte kunna få barn. Berg et al. (2009, s. 120) visade i sin 
studie att trots alla sena effekter hade samtliga unga mål gällande utbildning, jobb samt 
det vardagliga livet. 

 
Psykiska och emotionella konsekvenser 
Att överleva en cancersjukdom leder till psykiska och emotionella påfrestningar, vilket 
försvårar de ungas liv i övergången till att bli en självständig vuxen individ.  
 
Känslor efter utskrivning  
Enligt Duffey-Lind, O’Holleran, Healey, Vettese, Diller och Park (2006, ss. 339-340) 
upplevde de unga en lättnad över att vara färdigbehandlade, känslor inför utskrivning 
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varierade från glädje till övergivenhet. Dock kände sig vissa udda och hade ett behov av 
att omdefiniera vad som är normalt. Vissa upplevde svårigheter med att inte få lika 
mycket uppmärksamhet som tidigare och majoriteten uttryckte att de hade en oro över 
att gå tillbaka till skolan och känna sig annorlunda. De unga uttryckte att andra personer 
inte förstod att erfarenheten av cancer fanns kvar, trots att behandlingen var över. En 
känsla av isolering och saknad av stöd var närvarande. De saknade information om vad 
de kunde förvänta sig av sjukdomen när de blev utskrivna och detta försvårade 
övergången från behandling. De kände sig vilsna utan struktur och vårdpersonal som 
fanns inom sjukhusmiljön. Många visste inte hur mycket information de kunde kräva 
samt hur mycket de själva skulle ansvara för. 
 
Skillnader mellan canceröverlevande och friska jämnåriga 
I studien utförd av Eilertsen, Rannestad, Indredavik och Vik (2011, ss. 728-729) 
observerades att de unga visade fler tecken på emotionella symtom än friska jämnåriga i 
kontrollgruppen, som bland annat innefattade oro, rädsla och olycklighet. De unga 
canceröverlevande hade även sämre studieresultat. Detta kunde även observeras på 
vissa anpassningsförmågor och för båda dessa kategorier utmärkte sig de som hade 
överlevt en hjärntumör. Berg et al. (2009, s. 117) rapporterade i studien att de unga 
canceröverlevande hade ett förminskat engagemang inför ansträngande aktiviteter, 
vardagssysslor och sociala aktiviteter, vilket kan innebära lägre livskvalitet.  
 
Försvårad övergång från ungdom till vuxen 
Att behandlingen av cancer är färdig innebär inte att sjukdomen inte längre har någon 
påverkan. Överlevande som fått en cancerdiagnos under tonårstiden kan komma att 
uppleva en variation av fysiska och psykiska biverkningar. Dessa är bland annat ökade 
svårigheter i övergången till vuxenlivet, övervikt, inlärningssvårigheter, problem med 
fertilitet, ångest, tillväxtproblem, social stigma, risk för återfall samt svårigheten att 
integrera cancerupplevelsen i deras nuvarande liv (Jones 2008 s. 62). De unga 
canceröverlevande i studien utförd av Kent et al. (2012, s. 268) upplevde att gå från att 
leva på egen hand till att behöva leva med och under sina föräldrars beskydd som både 
positivt och negativt. Fördelarna som togs fram var stöttning och omtanke men 
utmaningen var att föräldrarna fortfarande behandlade dem som barn. Detta kunde även 
ses i studien utförd av Dieluweit, Debatin, Grabow, Kaatsch, Peter, Seitz och Goldbeck 
(2010, ss. 1280-1281), där det noterades att det var fler kvinnor som uppnått färre 
utvecklingsmässiga milstolpar i sin psykosexuella utveckling än män. När de uppnådde 
dessa, skedde det senare i livet jämfört med friska jämnåriga. Kvinnorna hade betydligt 
starkare längtan efter barn trots det hade få fött barn. De manliga överlevarna var mer 
benägna att leva med sina föräldrar. 
 
Enligt Berg et al. (2009, s. 120) hade 40 % psykosociala problem med bråk, oro för att 
träffa nya människor som är omedvetna över personens situation, depression och att 
stanna i utvecklingen jämfört med andra jämnåriga. 40 % rapporterade även kognitiva 
svårigheter i skolan eller på jobbet. Dessa visade sig genom svårigheter att slutföra 
arbetsuppgifter samt försämrat korttidsminne och koncentration. Även om de unga 
valde yrken som passade deras ålder blev arbetsuppgifterna problematiska på grund av 
de sena effekterna.  Smärta, trötthet, depression och försämrad koncentration är faktorer 
som påverkade förmågan att förverkliga sina livsmål.  
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Tron på den egna hälsan och förekomst av självmordstankar 
I en studie av Kazak, Derosa, Schwartz, Hobbie, Carlson, Ittenbach, Mao & Ginsberg 
(2010 s. 2004) hade de unga en sämre tilltro till den egna hälsan. Personer som fått 
diagnosen under tonåren hade fler PTSD symtom som återkom än de som fått en 
cancerdiagnos tidigare. De hade även lägre psykosocialt livskvalitet. Det noterades att 
åldern vid diagnos inte spelade roll för generell ångest eller fysisk hälsorelaterad 
livskvalitet. Det som kunde observeras var att de som hade fått de mest intensiva 
behandlingarna hade mer ångest samt en sämre uppfattning om hälsan än de 
överlevande som hade genomgått mindre aggressiva behandlingsformer.  
 
Recklitis, Diller, Li, Najita, Robinson & Zeltzer (2010 s. 658) visade att bland de unga 
fanns det tecken på att nedsatt hälsa var genomgående kopplat till högre frekvens av 
självmordstankar. 28,8 % av de som rapporterade nedsatt hälsa hade självmordstankar 
jämfört med gruppen av friska jämnåriga canceröverlevande där siffran låg på 3,3 %. 
Nedsatt funktionsstatus och svårighetsgrad av tillstånd kunde kopplas till 
självmordstankar. Även smärta var en faktor, då 21,4 % av de som hade värst smärta 
rapporterade självmordstankar. Recklitis et al. (2010 s. 657) noterade att 
självmordstankarna kunde kopplas till cancer i det centrala nervssystemet, tidig ålder 
vid diagnos, högre nivå av depression, sämre hälsa samt cancerrelaterad smärta. Det var 
ett högre antal canceröverlevande som rapporterade självmordstankar än 
kontrollgruppen. De som hade varit gifta eller aldrig varit gifta rapporterade mer 
självmordstankar än de som är gifta. Ett högt antal av individer med självmordstankar 
sågs också hos de unga som rapporterade flera inläggningar på sjukhus (Recklitis et al 
2010 s. 658).  
 
Riskfyllt beteende 
De unga uttryckte en känsla av mognad samtidigt som de även kände sig fördröjda 
socialt- och utvecklingsmässigt. Dessa fördröjningar kan leda till att unga som överlevt 
cancer deltar i riskfylla beteenden som kan ha skadliga effekter på hälsan i framtiden. 
De kan börja missbruka droger och experimentera med sex långt efter deras jämnåriga. 
Riskfyllt beteende i samband med de sena fysiska och psykiska effekterna, förminskad 
fysisk aktivet samt brist på hälsobefrämjande beteenden gör de unga känsliga för 
hälsoproblem senare i livet (Jones 2008, s. 63). 

 
Faktorer för ett riskfyllt beteende 
Enligt Jones (2008, ss. 63-64) är riskfaktorer för att de unga ska börja använda och 
missbruka substanser lågt engagemang i skolan, avvisning från kamrater, utanförskap 
och upproriskhet samt ett ökat påslag av stressorer. För de unga som överlevt en 
cancersjukdom är dessa faktorer nästan alltid närvarande. De som är mer fokuserade på 
cancersjukdomen är mindre fokuserade på skolan och kan därmed uppleva social 
isolering och ensamhet. Fysiska faktorer kan i samband med de psykiska 
biverkningarna vara tillräckligt påfrestande för att öka risken att de unga börjar använda 
sig av olika substanser. Ett lågt självförtroende är även det en riskfaktor hos unga för att 
börja missbruka substanser.  
 
Sexuellt beteende 
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Klosky, Zhenghong, Peasant, Howell, Foster, Mertens, Robison och Ness (2014, s. 872) 
har i sin studie sett att de unga i 18-20 års ålder var mer benägna att rapportera en 
historia av sexuellt umgänge, samtidigt som de yngre hade en tidigare debut för samlag. 
Detta kunde kopplas till fler umgängespartners samt sämre information om sex- och 
samlevnad från föräldrarna. I studien noterades att de som överlevt en malignitet i det 
centrala nervsystemet rapporterade färre samlag. Däremot kunde man notera att de som 
redan hade ett förflutet av sexuellt umgänge innan cancerdiagnosen var mer benägna att 
ha flera partners, något som man även kunde notera hos de som hade tidigare eller 
fortfarande rökt, brukat marijuana och haft vanan att dricka till berusning. Man noterade 
att ju längre tid det hade gått från att man hade fått cancerdiagnosen, desto mindre 
benägen var man att ha oskyddat sex. 
 
Alkoholvanor 
Breitenbach, Epstein- Reeves, Hacker, Corte och Piano (2014, s. 519) undersökte 
alkoholvanor hos 48 unga som överlevt cancer och fann att 30 personer rapporterade att 
de inte drack alkohol. Det noterades även att de som inte drack alkohol var yngre än de 
som hade svarat att de brukade alkohol. Majoriteten rapporterade att de drack vid socialt 
umgänge och endast vid enstaka tillfällen (Breitenbach et al. 2014, ss. 519-521). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Arbetet utgår ifrån originalartiklar. Anledningen till detta är dels för att det ska stämma 
överens med riktlinjerna för ett examensarbete, dels för att man därmed får resultaten i 
första hand och kan själv analysera ifall studien ifråga är relevant och trovärdig.  
 
Andra typer av texter kunde ha använts med tanke på syftet. För att få fram individuella 
upplevelser och känslor kunde bloggar, biografier eller citat från sociala medier använts. 
En empirisk studie kunde ha utförts i form av intervjuer. Inklusionskriterierna för 
artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan 2006- nutid, vilket gav ett aktuellt 
resultat. Artiklarna gav en överblick hur det är för canceröverlevande i Västvärlden 
(Norge, USA, Kanada och Tyskland), andra världsdelar var ej representerade i studien, 
med undantag av en artikel från Taiwan. Därav ges ingen överblick för 
canceröverlevandes upplevelser över hela världen. Resultatet kunde ha sett annorlunda 
ut om till exempel artiklarna kom ifrån Afrika, med tanke på skillnader i 
livsförhållanden. Däremot är detta resultat överförbart till svensk vård, med tanke på att 
Sverige tillhör västvärlden. 
 

Studien har skrivits av två författare med fördelarna att bearbetning av data utfördes 
effektivt. Genom hela arbetet har diskussioner förts mellan författarna, som fördjupat 
reflektionerna i samtliga delar under denna skrivprocess. Nackdelar med två författare 
kan vara att det uppstår stunder då man måste kompromissa och anpassa sig efter 
varandra.  
 

Resultatdiskussion 
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Studiens syfte anses besvarat och har gett en inblick i vilka utmaningar de unga 
canceröverlevande står inför och att de fortfarande kämpar mot sin cancersjukdom även 
efter färdig behandling. Dessa utmaningar kommer i former som fysiskt, psykiskt och 
socialt lidande. Alla livets aspekter påverkas vilket kan innebära vissa svårigheter att 
komma tillbaka till vardagen. 
 

Det visade sig i denna studie att flera unga canceröverlevande kände sig oförberedda på 
utskrivning och saknade stöd från omgivningen, vilket inkluderade vårdpersonalen.  
Känslan av att vara oförberedd fanns även i studien utförd av Thompson, Palmer och 
Dyson (2009, ss. 208-209), där de unga upplevde att informationen som gavs var svår 
att förstå och inte heller anpassad till åldersgruppen. Informationen var dessutom 
bristfällig angående viktiga områden som kunde beröra de unga i deras liv. De unga 
uttryckte även en oro för återfall och framtiden, vilket ledde till ångest. Den stödjande 
vården som erbjöds upplevdes som ostrukturerad. Utifrån vårt resultat har avsaknaden 
av stöd visat sig kunna leda till självmordstankar hos de unga canceröverlevande. Trots 
att det var en minoritet som hade självmordstankar, väcker det ändå funderingar, med 
tanke på att dessa individer har överlevt en livshotande sjukdom. Trots detta har de 
tankar på att avsluta livet på egen hand. Att man har tankar på att avsluta sitt liv kan 
anses tyda på att det saknas en livslust. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 63) 
innebär livslust att man har en lust att leva detta liv. Detta begrepp hör ihop med 
livskraft, vilket är känslan av välbefinnande och det är den känslan som gör att 
människan kan genomföra stora och små livsprojekt. I samband med självmordtankar 
har resultatet i denna studie visat på ett livslidande hos unga canceröverlevande. 
Wiklund (2003, ss. 109-110) menar att livslidandet är knutet till att inte kunna leva upp 
till sin roll och rädsla inför att inte längre ha samma funktion i livet. Med livslidande 
aktualiseras livsfrågor och om inte individen lyckas hantera dess, finns en stor risk att 
människan bryts ned. 
 

För att underlätta övergången från cancerpatient till en självständig individ är det enligt 
oss, av vikt för canceröverlevande att känna sig sedda och trygga. Detta kan ske om 
sjuksköterskan tillämpar ett patientperspektiv. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 
126-127) innebär det att utgångspunkten är patientens livsvärld och betydelsen av att 
förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande påverkar patienten. Detta för att stödja 
och stärka individen. Genom att sjuksköterskan försöker att möta patientens individuella 
behov anser vi att livskvaliten bör öka. Som sjuksköterska ska man dela med sig av sin 
kunskap och se till att given information blivit förstådd (Socialstyrelsen 2005, s. 11). 
Regelbundna uppföljningar med olika aktörer inblandade kan därmed visa på att man 
ser individen och inte bara sjukdomen. Wiklund (2003, s. 71) menar att en kroppslig 
åkomma påverkar hela människan och inte bara kroppen, därmed ger en helhetssyn en 
förståelse för människan i det totala sammanhang hon lever i. Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 181) menar att vårdandet bör vara inriktat på att stärka individers hälsa och 
öka möjligheterna för välbefinnande trots sjukdom. Vårdandet bör utöver att bekämpa 
sjukdom syfta till att stärka individernas livskraft så att de kan nå en balanserad tillvaro 
och kunna fullfölja sina livsprojekt. Genom att göra patienten delaktig i sin vård ökas 
möjligheterna för en hälsobefrämjande livsstil, vilket överensstämmer med Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763).  
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Enligt Hobbie och Ogle (2001, s. 272) är de unga i behov av information och utbildning 
gällande behandling och sena effekter. Författarna betonar sjuksköterskans roll, då de 
kan stötta överlevande i att uppnå hälsa och livskvalitet. Detta genom att möta deras 
unika behov vid uppföljning och vidarebefordra information till nästa vårdinstans. 
Författarna påpekar att sjuksköterskan har en roll i att informera och utbilda patienter. 
Enligt Kneck (2013, s. 34) blir utmaningen att identifiera informationsbehovet för en 
person som lever med långvarig sjukdom. Sjuksköterskan bör bedöma vart personen 
befinner sig i sin lärandeprocess, för att kunna avgöra vilka interventioner som krävs. 
Kneck föreslår att patientutbildning bör utgå ifrån patientens verklighet, i syfte att 
tillämpa empowerment. Enligt Insulander och Björvell (2013, ss. 137-138) innebär 
begreppet empowerment bemyndigande, egenmakt och patientkraft. Det är ett begrepp 
som har fått en allt större betydelse i vården. Med hjälp av empowerment ska patienten 
få kunskap och känna sig delaktig i vården, för att själv kunna fatta medvetna beslut och 
därmed bli en i teamet. Insulander och Björvell (2013, s. 135) talar om begreppet patient 
empowerment som ett förhållningssätt hos sjukvårdspersonal med syftet att göra 
patienten jämställd gällande sin hälsa. Kneck (2013, s. 35) betonar vikten av att tillämpa 
tvåvägskommunikation, för att skapa en positiv och delaktig lärandemiljö. 
 
Duffey- Lind et. al (2006, s. 340) nämner att de unga själva föreslår skriftlig 
information om bland annat behandlingen, psykosocialt stöd, droger och skolan. Att gå 
med i stödgrupper med andra överlevande och att ha samtal med sina kliniker 
uppfattades som hjälpsamt. Även elektronisk information skulle ha varit till hjälp. Detta 
är något vi håller med om. Enligt Faskunger (2013, ss. 128-129) har stöd från 
omgivningen en positiv påverkan på individen. Stöd stärker känslan av mening och 
sammanshang. Stöd kan komma från olika håll, bland annat vårdaren, vänner, familjen 
samt en förening eller organisation. Vi anser därför att patienterna bör bli adekvat 
informerade och förberedda på cancerns långvariga effekter, i syfte att skapa 
välbefinnande.  

 
Kliniska implikationer 

• Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda och informera om cancerns långvariga 
effekter 

• Sjuksköterskan har ett ansvar att undersöka informationsbehovet och därefter 
individanpassa den givna informationen 

• Sjuksköterskan bör involvera familjen, då de spelar en stödjande roll för de unga 
 
 
SLUTSATSER 
Resultatet bidrar med kunskap om vilka behov och problem unga canceröverlevande 
upplever. Detta resultat kan öka medvetenheten hos sjuksköterskan om att 
cancersjukdomens effekt inte försvinner automatiskt när man skrivs ut från sjukhuset, 
utan kan fortsätta livet ut. Det krävs då av sjuksköterskan att möta patienternas 
funderingar genom patientutbildning. Genom att informera och dela med sig av sin 
kunskap, kan övergången till det vardagliga livet underlättas. Detta är angeläget då 
siffran för canceröverlevande stiger och information inför utskrivning har betydelse för 
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de ungas livskvalitet. Sjuksköterskan måste därmed bli förberedd på att möta denna 
grupp av individer. 
 
Vi föreslår att ämnet bör utforskas vidare med fokus på vilket informationsbehov det 
föreligger hos unga canceröverlevande samt vilka pedagogiska metoder som skulle vara 
av nytta. Detta för att i framtiden underlätta vårdande samtal inför utskrivning av unga 
cancerpatienter, där individen tillsammans med vårdpersonal diskuterar den fortsatta 
vården. 
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Bilaga 1. Sökhistorik 

 
Cinahl Antal funna artiklar Antal valda artiklar 
Cancer+young 
adults+adolescence+cancer 
survivors 

203 6 

Quality of life+ Cancer 
survivors+adolescence 

179 3 

in adolescence+ cancer 
survivors 

152 1 

Cancer+young 
adults+survivors 

30 3 

Cancer 
survivors+adolescence i titel 

61 2 
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Bilaga 2. Översikt av analyserad litteratur 

 
 
 
 
 
 

Perspektiv  
vårdvetens
kapliga 
och andra  
teoretiska  
utgångspun
kter  
 

Syfte Metod (urval & 
analys) 
 

Resultat 

Titel: Alcohol use 
assessment in 
young adult cancer 
survivors 
 
Författare:  
Breitenbach, K., 
Epstein- Reeves, 
M., Hacker, E., 
Corte, C., Piano, 
M.R. 
 
Tidsskrift:  
Oncology Nursing 
Forum 
 
Årtal: 2014 
 
Land: USA 
 

 
 

Att undersöka ifall 
onkologer 
bedömer 
alkoholkonsumtio
n och mönster 
bland unga 
canceröverlevande
. Att undersöka 
alkoholvanor hos 
unga vuxna 
canceröverlevande
. 

Data samlades in 
genom ett 
retrospektivt 
diagram utifrån 
två stora 
cancercenter samt 
två universiteter. 
Alla deltagare 
räknades som 
överlevande och 
var i åldrarna 
mellan 18 och 30. 
Analysen utfördes 
med Mann-
whitney U test 
samt ANOVA. 
SigmaStat version 
12 användes. 

Utav 48 deltagare svarade 30 
canceröverlevande att de inte 
konsumerade alkohol medan 
resten varierade i frekvens 
och var vaga i sin 
beskrivning. 
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Titel: Behavioral              
and social 
outcomes in 
adolescent 
survivors of 
childhood cancer: 
a report from the 
childhood cancer 
survivor stud 
 

Författare:  
Schultz KA; Ness 
KK; Whitton 
J; Recklitis 
C; Zebrack 
B; Robison 
LL; Zeltzer 
L; Mertens AC 

Tidsskrift: 
Journal of  of 
Clinical  Oncology 

Årtal: 2007 

Land: USA 

 

 Att utvärdera 
beteendemässiga 
och sociala 
konsekvenser hos 
unga 
canceröverlevande
. 

Studien omfattade 
2979 
canceröverlevande 
och 649 syskon. 
De överlevande 
fick sin diagnos 
innan 21 års ålder 
och har överlevt i 
minst 5 år efter 
sista behandling. 
Enkäten tog upp 6 
problemområden, 
bland annat 
depression/ångest, 
envishet, 
uppmärksamhetsst
örning och social 
kompetens. Dessa 
svarades av 
föräldrarna. T-test 
och 
Pearsonskorrelatio
nskoefficent 
användes vid 
analys. 

De canceröverlevande 
tenderade att fler symtom på 
depression/ångest och på 
antisocialt beteende. De som 
hade haft leukemi eller tumör 
i centrala nervssystemet hade 
signifikant högre värden på 
problemområdena. 
Behandling med kraniell 
strålning eller intratrakeal 
metotrexat identifierades som 
riskfaktorer. Föräldrarna 
tenderade att uppfatta sina 
barn som välfungerade. 
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Titel: Comparison 
of Resilience in 
Adolescent 
Survivors of Brain 
Tumors and 
Healthy 
Adolescents. 

Författare: Chen, 
M.C., Chen, C.Y., 
Wong, T.T. 

Tidsskrift: Cancer 
Nursing 

Årtal: 2014 

Land: Taiwan 

 

 

 

 

Studien har 
utgått från 2 
teoretiska 
perspektiv. 
RIM, the 
resilience in 
illness 
model och 
The lifespan 
developmen
t theory. 

Att klargöra hur 
sjukdom påverkar 
den normativa 
utvecklingen hos 
ungdomar som 
överlevt 
hjärntumörer i 
jämförelse med 
friska jämnåriga. 

En tvärsnittsstudie 
där deltagarna 
valdes ut genom 
bekvämlighetsurv
al. Deltagarna var 
mellan 13-18 år 
gamla och skulle 
vara likvärdiga i 
skolnivå, kön samt 
boendeområde. 
Inklusionskriterie
n för de 
canceröverlevande 
var att de fick sin 
diagnos innan 18 
års ålder och 
färdig behandlade 
med stabil hälsa. 
De skulle 
dessutom gå i 
skolan 
kontinuerligt. 
Data samlades in 
via enkäter och 
analyserades 
genom SPSS. 

När det gäller uthållighet 
skiljde sig inte de två 
grupperna åt signifikant, men 
de friska ungdomarna hade 
dock ett högre medelvärde. 
Ungdomarna som överlevt 
hjärntumörer hade många fler 
hälsoproblem med rörlighet, 
det kognitiva och med 
självvård. Dessutom 
observerades det att de som 
hade emotionella besvär hade 
sämre uthållighet än de utan 
emotionella besvär och de 
friska ungdomarna. 
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Titel: Late effects 
of childhood 
cancer, 
participation, and 
quality of life of 
adolescents 

Författare: Berg 
C; Neufeld 
P; Harvey 
J; Downes 
A; Hayashi RJ 

Tidsskrift: OTJR: 
Occupation, 
Participation & 
Health  

Årtal: 2009 

Land: USA 

 

 Att undersöka de 
sena effekterna av 
barncancer med 
fokus på 
delaktighet och 
livskvalitet. 

Semistrukturerade 
intervjuer i 
samband med 
enkäter utfördes 
med 25 
canceröverlevande
. De intervjuade 
hade fått cancer 
för minst 2 år 
sedan och var 
mellan 10 – 17 år 
utan tidigare 
bakomliggande 
sjukdomar. 
Poängen från 
enkäterna 
omvandlades till t-
poäng. 

Överlevande rapporterade 
minskat engagemang i olika 
aktiviteter vilket medförde 
sämre livskvalitet. Ingen av 
de överlevande hade 
individuella 
utbildningsprogram eller hade 
kontakt med en 
arbetsterapeut. 
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Titel:  Perceptions 
of masculinity and 
self-image in 
adolescent and 
young adult 
testicular cancer 
survivors: 
implications for 
romantic and 
sexual 
relationships 

Författare:  
Carpentier 
MY; Fortenberry 
JD; Ott 
MA; Brames 
MJ; Einhorn LH 

Tidsskrift: 
Psycho-Oncology  

Årtal: 2011 

Land: USA 
 

 Att granska den 
subjektiva 
förståelsen för 
cancerns påverkan 
under ungdomen 
för överlevande av 
testikelcancer, 
med betoning på 
romantiska och 
sexuella 
förhållanden. 

21 deltagare i 
åldrarna 18-34 
rekryterades via 
uppföljningsklinik
er och deltog i en 
semistrukturerad 
intervju som 
spelades in och 
transkriberades. 
Data hanterades 
av ATLAS.t.i 5.0. 
samt analyserades 
induktivt och 
tematiskt. 

4 teman som rörde hur 
testikelcancer påverkade de 
unga männens liv 
analyserades fram. Man drog 
sig för att söka vård pga 
förlägenhet. Cancer fick en att 
känna sig annorlunda och 
detta ledde i sin tur till att 
man kände sig som skadad 
vara. Det var svårt att berätta 
om sin cancer. 

Titel: Promoting 
Healthy 
Development 
Among Survivors 
of Adolescent 
Cancer 

Författare: Jones 
BL 

Tidsskrift: Family 
& Community 
Health 

Årtal: 2008 

Land: USA 

 Att se behoven 
unga 
canceröverlevare 
har samt betona 
vikten av att 
utforma särskilda 
program med 
fokus på stöttning 
och 
hälsobefrämjande 
hos dessa 
individer. 

Kohortstudie. 
Deltagarna är 
mellan 15 – 39 år. 

Studien har funnit att 
överlevande av cancer under 
barndomen var betydligt mer 
benägna att rapportera sämre 
allmän tillstånd och mental 
hälsa, aktivitetsbegränsningar, 
funktionsnedsättningar samt 
större risk för att hamna i 
osunda missbruk eller 
beroenden än deras syskon. 
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Titel:       
Psychosocial         
health in children 
and adolescents 
surviving cancer 

Författare:  
Eilertsen, Mary-
Elizabeth 
B.; Rannestad, 
Toril; Indredavik, 
Marit S.; Vik, 
Torstein 

Tidsskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Årtal: 2011 

Land: Norge 
 

 Att undersöka 
psykosocial hälsa 
hos barn och 
ungdomar som 
överlevt en 
cancersjukdom 

Fall- kontroll 
studie med 
deltagare mellan 
6-10 år. 50 
deltagare totalt 
som svarade. 
SPSS för analys 
tillsammans med 
chi-två-test och 
Mann-Whitney U-
test. 

Barn som överlevt en 
cancersjukdom hade fler 
emotionella symtom samt fler 
svårigheter och sämre 
studieresultat jämfört med 
friska jämnåriga. 
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Titel:Psychologica
l outcomes and 
health beliefs in 
adolescent and 
young adult 
survivors of 
childhood cancer 
and controls. 

Författare: Kazak 
AE; Derosa 
BW; Schwartz 
LA; Hobbie 
W; Carlson 
C; Ittenbach 
RF; Mao 
JJ; Ginsberg JP 

Tidsskrift: 
Journal of clinical 
oncology 

Årtal: 2010 

Land:  USA 

 Att jämföra 
canceröverlevande 
ungdomar och 
unga vuxna med 
friska jämnåriga 
gällande 
psykosocial hälsa, 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
hälsouppfattning. 

167 
canceröverlevande 
rekryterades från 
cancerkliniker och 
primärvården. 170 
deltog i 
kontrollgruppen. 
Dessa svarade på 
självmätningsenkä
ter angående 
ångest, 
hälsoproblem och 
hälsouppfattning. 
Analysen gjordes i 
två steg. Den 
första var en 
deskriptiv fas för 
att få fram 
centrallmått 
medan den andra 
var den 
inferentiella fasen 
för jämförelsen 
mellan 
canceröverlevande 
och 
kontrollgruppen. 
All data 
analyserades 
genom SPSS. 
 
 

Det hittades inga signifikanta 
skillnader för psykologisk 
ångest eller hälsorelaterad 
livskvalitet. Dock hade 
canceröverlevande sämre 
hälsouppfattning. De som 
hade fått sin cancerdiagnos 
senare under tonåren hade 
signifikant sämre 
hälsouppfattning och större 
ångest än de som hade fått sin 
diagnos tidigare i livet. Även 
behandlingens intensitet var 
en faktor som kunde påverka. 

Titel:  Quality of 
life in children and 
adolescents 
surviving cancer 

Författare:  
Bradley Eilertsen, 
Mary-
Elizabeth; Jozefiak
, 
Thomas; Rannesta
d, 
Toril; Indredavik, 
Marit S.; Vik, 

 Att undersöka 
livskvaliten hos 
barn och 
ungdomar som 
överlevt cancer 3 
år efter 
behandling 

Kontroll- 
fallstudie med 50 
deltagare. Data 
samlades in via 
två enkäter, ILC 
och KINDL QoL 
som svarades av 
föräldrar och 
överlevande. 
Medicinska 
journaler samlades 
även in. SPSS 
analyserade 
insamlad data. 
 
 

Ungdomar som överlevt 
cancer rapporterade likvärdiga 
värden som deras jämnåriga. 
Undantaget var de som hade 
haft hjärntumör eller som 
visade på sena effekter. 
Generellt sätt rapporterade 
föräldrar sämre värden. 
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Land: Norge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: Risky 
Sexual Behavior in 
Adolescent 
Survivors of 
Childhood Cancer: 
A Report From the 
Childhood Cancer 
Survivor Study 

Författare:  
Klosky, James 
L.; Zhenghong 
Li; Peasant, 
Courtney; Howell, 
Carrie R.; Foster, 
Rebecca 
H.; Mertens, Ann 
C.; Robison, Leslie 
L.; Ness, Kirsten 
K. 

Tidsskrift: Health 
Psychology  

Årtal: 2014 

Land: USA 
 
 
 

 Att identifiera 
korrelationer av 
riskfull sexuellt 
beteende bland 
ungdomar som 
överlevt en 
cancersjukdom 

Deltagarna var 
mellan 15-20 år 
och valdes ut från 
en tidigare 
studiegrupp av 
canceröverlevande
. Deltagarna hade 
överlevt 5 år efter 
färdigbehandling. 
Studien utfördes 
med hjälp av 
CHIP-AE enkät. 
Analyserades 
genom deskriptiv 
statistik. 

Faktorer som kunde kopplas 
till färre sexuella umgängen 
och partners samt 
användandet av 
preventivmedel kunde 
kopplas till typ av cancer, 
tidigare livsstil och utbildning 
från föräldrar. 
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Titel:  Social 
outcomes of long-
term survivors of 
adolescent cancer 

Författare:  
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KM; Grabow 
D; Kaatsch 
P; Peter R; Seitz 
DC; Goldbeck L 

Tidsskrift: 
Psycho-Oncology 

Årtal: 2010 

Land: Tyskland 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Att utforska 
konsekvenser på 
familjelivet och 
det psykosexuella 
hos tyska 
canceröverlevande
. 

Från ett 
cancerregister 
bjöds 1876 
överlevande till att 
delta i studien. 
Åldern vid 
cancerdiagnosen 
var mellan 15 och 
18 år. Minst 5 år 
skulle ha gått 
sedan de var 
färdigbehandlade. 
Deltagarnas ålder 
vid studien 
varierade mellan 
20-46. 820 
svarade på 
enkäterna. Vid 
analysen användes 
ANOVA för 
bedömningen av 
det psykosexuella. 
Vid jämförelsen 
av 
kontrollgruppen 
tog man till t-test 
och Pearsons 
korrelationstest. 

De kvinnliga överlevande 
hade nått färre 
utvecklingsmilstolpar, eller så 
uppnåddes de senare än 
vanligt. De uttryckte även en 
större längtan efter barn. 
Manliga överlevande 
tenderade att bo kvar hemma 
längre. De överlevande 
deltagarna var dessutom 
mindre benägna att gifta sig 
eller skaffa barn och vid det 
första äktenskapet var de äldre 
än kontrollgruppen. 
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Titel:  Suicide 
ideation in adult 
survivors of 
childhood cancer: 
a report from the 
Childhood Cancer 
Survivor Study. 

Författare: 
Recklitis CJ; Diller 
LR; Li X; Najita 
J; Robison 
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Tidsskrift:  
Journal of Clinical 
Oncology 

Årtal: 2010 
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 Att utvärdera 
risken av 
självmordstankar 
samt förekomsten 
av 
självmordstankar 
hos 
canceröverlevande
. 

9126 stycken 
canceröverlevande 
och 2986 syskon 
deltog och svarade 
på enkäter med 
frågor från BSI-
18. Förekomsten 
av 
självmordstankar 
hos överlevande 
och deras syskon 
jämfördes med 
hjälp av 
generaliserade 
skattningsekvation
er för att ta hänsyn 
till 
familjeförhållande
n och justerades 
till ålder och kön. 

Av de överlevande 
rapporterade 7,1 % 
självmordstankar jämfört med 
4,6 % ur kontrollgruppen. 
Självmordstankar kunde inte 
kopplas till ålder, ålder vid 
diagnos, kön, 
behandlingsform, återfall eller 
tid sedan fastställd diagnos. 
Dock kunde självmordstankar 
kopplas till cancer i centrala 
nervssystemet, depression och 
sämre hälsa till följd av 
cancer. 
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survivorship: a 
pilot study 
 
Författare:  
Duffey-Lind E. 
C., O'Holleran, 
E., Healey, 
M., Vettese, M., 
Diller, L. & Park, 
E.R. 
 
Tidsskrift: 
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 Att identifiera och 
beskriva unga 
canceröverlevande
s upplevelser från 
tiden efter 
avslutad 
behandling. 

Studien utfördes 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer, både 
individuellt och i 
grupp. Deltagarna 
var mellan 14-18 
år och det hade 
gått mindre än 5 
år sedan avslutad 
behandling.  
 
Intervjuarna 
spelades in och 
transkriberades. 
Materialet 
analyserades av 
två individer. 
Tema och mönster 
kunde identifieras. 

De unga canceröverlevande 
uttryckte ett missnöje över 
bristen på både skriftlig och 
muntlig information. Efter 
avslutad behandling upplevde 
de unga en saknad av 
psykosocialt stöd. 

Titel:  Young 
Adult Cancer 
Survivors and the 
Challenges of 
Intimacy. 

Författare: 

Robinson, 
Lynne; Miedema, 
Baukje; Easley, 
Julie 

Tidsskrift:   
Journal of 
Psychosocial 
Oncology 

Årtal: 2014 

Land: Kanada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utforska 
intima 
förhållanden efter 
en cancerdiagnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 unga 
kanadensiska 
överlevanden 
intervjuades. 
Åldersgränsen var 
18-39 och 
rekryterades via 
cancerkliniker och 
olika 
medieformer. 
Grounded theory 
användes. 
Analysen av data 
utfördes genom 
NVivo9 och SPSS 
15 
 
 
 
 
 
 
 

Cancer påverkade och tärde 
på förhållanden samtidigt som 
det ibland kunde föra partners 
tillsammans. Den mentala 
påfrestningen i samband med 
kroppsliga förändringar 
försvårade intima stunder. 
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Att lyfta fram 
erfarenheter från 
personer som 
diagnostiserats 
med cancer i 
åldrarna 16 – 40 
år.  

 

 
Studien 
genomfördes i 
fyra fokusgrupper 
och två 
individuella 
intervjuer med 
personer som inte 
kunde delta i 
grupper. Totalt 19 
deltagare. 

Deltagarna hade 
fått sin 
cancerdiagnos 
från 6 månader 
upp till för 6 år 
sedan. 
Diskussionerna 
spelades in och 
transkriberades. 
En narrativ analys 
utfördes för att 
identifiera och 
koda teman. 

 
Ungdomar och unga vuxna 
canceröverlevande står inför 
liknande utmaningar såsom 
sena effekter av cancer och 
behandlingar, oro för återfall 
och ökad psykosociala behov 
samt svårigheter att få tillgång 
till psykosociala tjänster. 
Resultatet kan delas in i olika 
delar såsom cancervårdens 
kontinuitet och psykosociala 
och individuella behov samt 
upplevelsen av att ha en 
sjukdom som oftast 
förknippas med en äldre 
befolkningsgrupp och hur det 
påverkade ungdomarna 
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