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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Hos unga vuxna, 18-35 år, sker en identitetsutveckling med fysiologiska och psykologiska 
förändringar. Vid en cancerdiagnos kan unga vuxna återigen hamna i en beroendeställning 
gentemot föräldrar, vänner samt vården. Empowerment handlar om makt och kan därav 
leda till en maktkamp eller resultera i ett mer autonomt beslutsfattande och delaktighet i sin 
vård. Fördelningen av makten mellan patient och sjuksköterska ligger på sjuksköterskans 
ansvar.  
 
 
Syfte  
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan främja empowerment hos unga 
vuxna med cancer.  
 
 
Metod  
En litteraturstudie har gjorts med hjälp av sökningar i databaserna CINAHL complete, 
PubMed och PsycINFO. Totalt inkluderades 16 artiklar.  
 
 
Resultat 
Resultatet visar på att sjuksköterskan kan främja empowerment genom att uppmärksamma 
behov, bekräfta, informera, vägleda, bjuda in och stödja dem unga vuxna. Unga vuxna kan 
uppleva cancer både som en positiv och negativ erfarenhet, sjuksköterskan bör därför vara 
lyhörd för de individuella behoven. Behov som delaktighet kring beslut och vård kan ses ur 
två aspekter, att vilja vara delaktig eller att inte vilja vara delaktig. 
 
 
Slutsats 
Resultatet visar att sjuksköterskan behöver kunskap för att kunna främja empowerment hos 
unga vuxna med cancer. Det krävs kunskap om identitets- och livsutveckling samt 
kompetens för att hantera vanliga frågor som den unga vuxna har kring sjukdom, 
behandling och biverkningar. Unga vuxna är i behov av stöd, bekräftelse och särskilt 
anpassad information för att främja empowerment. Det är därför viktigt att se varje enskild 
individ och dess unika behov. 
 

Nyckelord: Cancer, Delaktighet, Empowerment, Personcentrerad omvårdnad, Ung vuxen. 
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BAKGRUND 

Under år 2016 diagnostiserade 477 män och 698 kvinnor i åldrarna 20-34 med 
cancer/tumörsjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 2018a). Samma år avled 109 unga vuxna i 
åldrarna 20-34 till följd av sin tumörsjukdom (Socialstyrelsen, 2018b). 
 
Hos unga vuxna sker en rad fysiologiska och psykologiska förändringar i livet (World 
Health Organization [WHO], 2014). Att befinna sig i rollen som patient innebär en 
situation där beroendet av sjuksköterskans kunskap och kompetens kring 
självbestämmande är bärande. Sjuksköterskans neutrala förhållningssätt gällande vård och 
omsorg lägger grunden för i vilken mån patienten tillåts att agera självständigt. De beslut 
som tas kan få betydelse för omgivningen, vilket gör att beslutet är anknutet med ansvar. 
Sjuksköterskan kan med sin kompetens i omvårdnad främja patientens känsla av 
empowerment (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). González-González et al. (2017) 
menar att empowerment innefattar individers förmåga till självbestämmande och makt över 
sin egen situation och hälsa. Med empowerment kommer frihet men även ansvar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). 
 
 
Empowerment 
Det finns ingen ömsesidigt godkänd definition av begreppet empowerment och enligt 
Ringsberg (2014) tyder forskning kring empowerment på att begreppet kan ses utifrån ett 
flertal perspektiv. Empowerment kan beskrivas som att människan tillåts och ges utrymme 
att agera autonomt eller att det formas en maktkamp. För att undvika maktkamp inom 
vården måste sjuksköterskan lämna över sin makt gällande beslut kring vård och 
behandling till patienten. Med hänsyn till patientens autonomi bör patienten ges möjlighet 
till att definiera betydelsen av delaktighet och självbestämmande (Ringsberg, 2014). 
Empowerment grundas på autonomiprincipen som talar för att människan i sin natur är 
motiverad till att främja sitt eget välmående (McCarley, 2009). För att människan ska 
kunna handla autonomt krävs mer än enbart utrymme och möjlighet, det krävs även att 
denne har förmågan att uttrycka sina önskningar och behov. Därefter ska människan 
genom sin beslutskompetens omvandla beslutet till en praktisk handling (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Grealish et al. (2017) menar att utgångspunkten för människans beslutsfattande grundar sig 
i den mentala hälsan denne besitter. För att en individ ska kunna fatta välgrundade beslut 
om sitt liv och återhämta sig från psykisk ohälsa kan empowerment ses som en viktig 
byggsten. Samband mellan självverkan, mental hälsa, välbefinnande och återhämtning från 
personliga problem kan ses hos unga människor. Om människan ges utrymme att agera 
självverkande i hög grad kan prestationsnivån och det egna välbefinnandet öka. Att kunna 
göra ändringar och ta kontroll över sitt liv ökar tron på den egna förmågan att lyckas i en 
viss situation (Grealish et al., 2017). 
 
För att framkalla empowerment hos människor krävs det att vårdpersonalen skapar 
utrymme för patientens delaktighet i vård och behandling, på så sätt skapas förutsättningar 
för att personcentrerad vård ska kunna bedrivas (McCarley, 2009). Förutsättningar för 
patientens empowerment är bland annat en grad av hälsokompetens i kombination med 
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stöd från vårdpersonal som med sin kompetens bär det primära ansvaret för patientens 
hälsa. Människor bär ansvaret över den egna hälsan på så sätt att de kan anta sig 
förebyggande åtgärder och hälsofrämjande livsstilsförändringar. Involverandet av patienten 
bidrar till ökad vårdkvalitet genom motivation till egenvård, ökad förståelse för sjukdom 
och lärandet av strategier som främjar dessa (González-González et al., 2017). 
 
 
Sjuksköterskans profesionella ansvar  
Den legitimerade sjuksköterskan ska enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) besitta 
sex kärnkompetenser:  

• Personcentrerad vård 
• Samverka i team 
• Evidensbaserad vård 
• Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling 
• Säker vård och informatik 
• Ledarskap 

Utifrån personcentrerad omvårdnad ska sjuksköterskan “I partnerskap med patient och 
närstående ge förutsättningar för patienten att kunna prioritera och fatta beslut om vårdens 
innehåll, mål, medel och uppföljning” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017, s. 7). 
Sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet för att tillgodose patientens 
basala behov. De basala behoven berör den fysiska-, psykosociala-, andliga- och kulturella 
dimensionen. Patienten ska ses ur ett helhetsperspektiv vilket innefattar andning, 
cirkulation, nutrition, elimination, personlig hygien, aktivitet, sömn, smärta, kognition, 
kommunikation, psykosociala, andliga och kulturella aspekter. Sjuksköterskan ska genom 
undervisning både i dagligt omvårdnadsarbete likaså i mer konkreta situationer framkalla 
en tolkning och känslor hos patienten kring dennes sjukdom (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). För att sjuksköterskan ska kunna undervisa patienten krävs 
det att patienten är mottaglig för att lära sig. Användandet av empowerment i 
omvårdnadsarbetet ger förutsättningar för att patienten ska kunna agera autonomt och öka 
patientens tro på den egna förmågan till egenvård (Newcombe, 2016).  
 
Sjuksköterskan kan främja empowerment hos patienten genom att involvera i det 
hälsofrämjande arbetet. Omvårdnaden görs inte på eller för patienten, utan med patienten. 
Kunskap om behov och resurser är i en kontinuerlig process (Pulvirenti, McMillan & 
Lawn, 2014). Rätt patient- och individanpassad information främjar patientens förståelse 
för dennes egen sjukdom och situation för att möjliggöra ett aktivt beslutsfattande gällande 
vård och behandling (Kaal et al., 2017). Ett ökat beslutsfattande i kombination med 
ombalansering av makt i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient främjar 
empowerment hos patienten. Ombalanseringen ligger på sjuksköterskans ansvar då 
patienten befinner sig i en beroendeställning gentemot vården och genom att etablera en 
jämnplanig makt respekteras självbestämmandet som är det etiskt bärande begreppet 
(Piper, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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Ung vuxen 
Åldern för unga vuxna kan i siffror skilja sig något beroende på var informationen 
inhämtas. Enligt Socialstyrelsen (2017) räknas den som är i åldern 18-24 år som ung 
vuxen. Husson et al. (2017) är vidare i sin syn och räknar ungdomar och unga vuxna 
relaterat till åldern 14-39 år medan Kaal et al. (2017) börjar räkna människan som ung 
vuxen vid 18 års ålder fram till och med 35 års ålder. Relaterat till ovanstående källor 
ligger fokus i detta arbete på åldrarna 18-35 år. 
 
Från ungdom till vuxen 
I ungdomsfasen läggs grunden för tiden som vuxen, så som personliga egenskaper, 
erfarenheter och relationer utvecklas. Insamling av kunskap och utveckling av strategier 
sker för att kunna hantera situationer. Idag är övergången från ungdom till vuxen inte lika 
tydlig som förut. Arbetsliv och familjeliv har varit två viktiga faktorer för att inkludera sig 
i det vuxna livet. Övergången blir längre då fler ungdomar väljer att utbilda sig under en 
längre tid och tillgången av preventivmedel gör att vi väntar allt längre med att bilda 
familj. Den biologiska- och den sociala utvecklingen hamnar därmed på olika nivåer 
(WHO, 2014). Mellan åldersintervall 18-35 sker en fysiologisk och psykologisk 
utveckling. Här formas identitet, kroppsbild, ansvar och självständighet. Unga vuxna är 
vanligtvis mer sårbara då det är vanligt att lämna en beroendeställning och ett mer 
självständigt liv tar form. Detta kan till exempel vara att bli oberoende av sina föräldrar, att 
slutföra studier och själv börja arbeta för sin inkomst eller ta steget in i en egen familj 
(Husson et al., 2017). 
 
Ung vuxen med cancer 
Följderna när en person drabbas av cancer kan se olika ut beroende på hur långt individen 
har kommit i utvecklingen i det självständiga livet, till exempel boende, arbete, ekonomi, 
egen familj och familjeansvar. Unga patienter har en större chans till ökad känsla av 
positiv erfarenhet av sjukdomstiden medan äldre patienter har ett större ansvar kring dem 
nämnda exemplen, detta leder ofta till en mer påtaglig negativ förändring i livet (Husson et 
al., 2017). Utanförskapet i samhället sker genom utebliven sysselsättning i form av 
utbildning eller arbete vilket skapar en känsla av oduglighet och nedsatt självkänsla (Kaal 
et al., 2017). 
 
En cancerdiagnos hos unga vuxna kan medföra ett återfall i finansiellt beroende av 
föräldrar relaterat till upplevelsen av försämrad ekonomi, en störning i den sociala 
mognaden samt en påverkan på relationen med sina närstående (Warner et al., 2016). 
Sjukdomen kan även leda till ett ökat beroende av föräldrar, vänner och partners för att 
kunna hantera situationen samtidigt som de vill ge stöd i gengäld för att uppnå känsla av att 
bidra till andras välmående (Warner et al., 2016). Kaal et al. (2017) menar dock att det inte 
är möjligt i många fall på grund av biverkningarna vid onkologisk behandling. Stöd från 
omgivningen är viktigt då unga vuxna i regel inte hunnit utveckla alla färdigheter i att 
hantera livssituationer de tidigare inte stött på. Därav är det viktigt för denna patientgrupp 
att lära och använda sig av hanteringsstrategier samt delta i beslutsfattande för att kunna 
hantera det som händer under sjukdomstiden (Kaal et al., 2017). 
 
Identitetsutveckling störs när den unga vuxna drabbas av cancer. Kroppsbilden kan 
påverkar den sexuella hälsan på grund av stigmatisering för förändring i fysiskt utseende 
såsom håravfall, ärrbildning, acne och förlust av kroppsdelar. Detta kan leda till nedsatt 
självkänsla, isolering och påverkan på dagliga aktiviteter (Kaal et al., 2017; Warner et al., 
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2016). Unga vuxna kan komma att känna sig osäkra i sexuella relationer på grund av de 
fysiska och psykiska förändringarna. En annan viktig aspekt är den eventuella påverkan på 
fertiliteten, ovissheten över att kunna få barn i närtid eller framtid vilket leder till ett ökat 
behov av information och stöd i denna process (Warner et al., 2016).  
 
Unga vuxna befinner sig i en reproduktiv ålder vilket innefattar att dessa patienter i många 
fall redan bildat familj. Det finns rapporter som visar på att unga vuxna i detta fall 
drabbade av testikelcancer uppgav att de tog sin roll som partner och/eller förälder på ett 
större allvar efter diagnos än vad de tidigare gjort (Warner et al., 2016). Existentiella frågor 
är oundvikliga när någon drabbas av svår sjukdom, dessa frågor väcks då konfrontation 
med döden sker tidigare än naturligt (Kaal et al., 2017). Unga vuxna har oavsett sjukdom 
enligt Gustavsson (2013) ständiga reflektioner kring döden och livets mening, vilka de är i 
relation till sig själva och andra samt vad de vill göra och var de är på väg. Döden är möjlig 
och irreversibel vilket gör att den inte undgår att prata om, därför har unga vuxna ett behov 
av att prata om och bekräfta döden (Gustavsson, 2013). Coccia et al. (2012) menade att 
överlevnadsfrekvensen har ökat hos små barn och äldre vuxna, medan cancer bland unga 
vuxna är den främsta orsaken till dödsfall och det ses ingen markant förbättring gällande 
behandlingen. En orsak till detta kan vara att det saknas tillräcklig med data vid kliniska 
prövningar på unga vuxna. Ytterligare orsak till utebliven förbättring hos unga vuxna är 
intolerans för behandling och skillnader i sjukdomsbiologi (Coccia et al., 2012). 
 
Unga vuxna som patientgrupp kan ställa sjuksköterskan på prov, denna patientgrupp kan 
komma att kräva mer stöd då de ofta befinner sig i ”skarven” mellan två faser i livet. De 
har inte fått erfarenheter och kunskap i samma utsträckning som äldre patienter om att 
möta nya situationer och fatta beslut om dessa. Vilket även kan leda till att unga vuxna 
som gått ifrån ett beroende av sina föräldrar faller tillbaka i en beroendeställning. Genom 
att sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal har hög kompetens främjar det en positiv 
effekt. Intag av information, om sjukdom och hur sjukhusets system fungerar, underlättas 
om informationen anpassas efter person och ålder. Genom delaktighet kan nivån av 
livskvalitet för dem som genomgår behandling öka (Kaal et al., 2017). Vid infertilitet, 
existentiella frågor och det som rör det sociala livet har sjuksköterskan ett stort ansvar att 
främja empowerment och på så sätt öka livskvaliteten som är hotad (Kaal et al., 2017). 
McCarley (2009) lyfter att patienters uppfattning av hopp, självständighet och kontroll 
över sitt egna liv kan främjas genom motiverande samtal som skapar gott samarbete mellan 
sjuksköterska och patient vilket leder till ökat engagemang. 
 
Problemformulering 
Skillnader i sjukdomsbiologi, genetik, farmakologi samt tolerans mot onkologisk 
behandling skiljer sig från övriga åldersgrupper, vilket gör att sjuksköterskan behöver 
kunskap och kompetens om vad som skiljer dessa unga vuxna åt och vilka specifika behov 
de har (Coccia, et al., 2012). Var den unga vuxna befinner sig i livet lägger grunden för hur 
omvårdnadsarbetet ska bedrivas vilket kräver att sjuksköterskan ser varje enskild individ 
och dennes unika behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Kaal et at. (2017) 
har unga vuxna inte hunnit utveckla strategier för att hantera nya livssituationer vilket 
innebär att de har ett ökat behov av stöd. Får inte patienten rätt redskap för att kunna fatta 
viktiga beslut kring sin egen vård och behandling kan patienten inte heller nyttja 
empowerment (Kaal et al., 2017). Därför är det viktigt att belysa hur sjuksköterskan kan 
främja empowerment hos unga vuxna med cancer. 
 



 5
 
 
   

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan främja empowerment hos unga 
vuxna med cancer. 
  
 
METOD  

Val av Metod 
Den valda metoden var en litteraturstudie då det ger en större mängd vetenskapliga data 
utifrån vetenskapliga publikationer och avhandlingar. Detta gav ett bredare perspektiv vid 
granskning och analysering av hur sjuksköterskan kan främja empowerment hos unga 
vuxna med cancer. All insamling av data gjordes innan litteraturen bearbetats vilket gav en 
förförståelse för den befintliga kunskapen inom området. Tolkad och analyserad text 
implementerades i den nya studien för att nå fram till ett resultat (Polit & Beck, 2017). 
 
 
Urval  
I studien har enbart Peer Review artiklar inkluderats för att försäkra arbetets vetenskapliga 
grund, de skulle även vara skrivna på engelska eller svenska då det är språk som behärskas 
av författarna i denna studie. För att besvara syftet undersöktes patienters erfarenheter och 
upplevelser samt sjuksköterskans arbete och kompetensområde för att främja 
empowerment hos unga vuxna med cancer. Studier med sjuksköterskor som är eller har 
varit yrkesverksamma inom onkologi och palliativ vård inkluderades (Polit & Beck, 2017; 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). 
 
Den valda patientgruppen var unga vuxna mellan 18-35 år då kroppsbild, identitet, ansvar 
och självständighet formas under denna livsperiod. Denna åldersgrupp är överlag mer 
sårbar då det är vanligt att ha lämnat en beroendeställning och ett mer självständigt liv tar 
form (Husson, et al., 2017). I databaserna Public Medline (PubMed) och Cumulated Index 
to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) finns åldersbegränsningen 19-44 år 
vilket gjorde att artiklarna presenterade äldre åldrar än det som undersöks i studien, detta 
gick inte att exkludera då unga vuxna ingår och betydelsefull forskning riskerade att 
utelämnas. Valet av att inkludera artiklar som även berör yngre och äldre åldrar var för att 
inte missa relevant evidens för att kunna besvara syftet, dock under databearbetningen 
granskades alltid all litteratur med utgångspunkten att undersöka det som berörde 
åldersgruppen 18-35 år. 
 
Både kvantitativa och kvalitativa studier som ansågs vara relevanta har inkluderats då 
kvalitativ metod vanligtvis innefattar färre antal testpersoner komparativt med kvantitativ 
metod. Dessa två studiemetoder har använts som komplement till varandra då kvantitativ 
ansats ger ett bredare sökfält medan kvalitativ ansats redovisar levda erfarenheter 
(Henricson & Billhult, 2017). 
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Exklusionskriterierna var artiklar äldre än 10 år för att fokusera på aktuell forskning samt 
studier som innefattade ett högt eller lågt antal bortfall som saknar förklaring (Polit & 
Beck, 2017). Studier utan ett etiskt godkännande eller avsaknad av etiskt ställningstagande 
har exkluderats (SBU, 2017). Även studier med låg kvalitetsklassificering exkluderades för 
att nå önskad vetenskaplig kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
 
 
Datainsamling  
Datainsamlingen har skett i databaserna CINAHL complete, PubMed och PsycINFO 
eftersom dessa innehåller adekvat vetenskaplig omvårdnadsforskning samt ger en 
tillräckligt omfattande sökning för att kunna besvara syftet. Först gjordes en test sökning 
för att se vilka termer som förekommer i artiklarnas abstrakt samt vilket omfång 
sökningsresultaten hade. Därefter har huvudsökningen baserats på smala sökningar i 
kombination med bredare sökningar. Sökningarna har gjorts i fritext men då dessa är 
generella har CINAHL-headings (MH) samt MeSH-termer använts (SBU, 2017). Dem 
booleska operatorerna AND och OR har använts för att precisera, avgränsa och expandera 
sökningen (Polit & Beck, 2017). I CINAHL har val som Major Concept (MM) och 
Explode (+) använts. En del författare återkom i sökningar inom området därför gjordes 
specifika sökningar på författarnas namn. 
 
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

19/4 
PubMed 

Patient participation 
(MeSH) AND Nursing 
(MeSH) AND 
Neoplasms (MeSH) 

40 15 6 1 

19/4 
CINAHL 

Consumer 
Participation (MH) OR 
Empowerment (MM) 
AND Neoplasms+ 
(MH) AND Support  

59 2 2 2 

19/4 
CINAHL 

Consumer 
Participation (MH) OR 
Empowerment (MM) 
AND Neoplasms+ 
(MH) AND Young 
adult (MH) 

47 7 2 2 

19/4 
PubMed 

Patient-centered care 
(MeSH) OR Self-care 
(MeSH) OR patient-
participation (MeSH) 
AND nursing AND 
neoplasms 

89 25 10 1 
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Databas 
Datum 
 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

19/4 
PsycINFO  

Patient participation 
AND Young adults 
AND neoplasms  

49 8 4 1 

27/4 
CINAHL 

Oncologic nursing 
AND Empowerment 
AND cancer patient 

4 3 3 1 

27/4 
CINAHL 

Adolescents (MH) 
AND Young Adults 
(MH) AND Cancer 
survivors (MH) AND 
Needs 

29 10 3 1 

30/4  
CINAHL 
PsycINFO 
 

Young adult AND 
Empowerment AND 
Nursing AND Cancer 

6 3 1 1 

30/4  
CINAHL 
PsycINFO 
 

Young adulthood AND 
Nursing AND cancer 

14 3 2 1 

30/4  
CINAHL 
 

Patient Centered Care 
(MH) OR 
Empowerment (MH) 
AND Neoplasms (MH) 
OR Cancer patients 
(MH) AND Young 
adult (MH) 

21 4 2 1 

30/4 
CINAHL 
 

Coping (MH) AND 
Neoplasms (MH)  

125 8 4 1 

2/5 
CINAHL 

Neoplasms (MH) AND 
Communication (MH) 
survivors (MH) 

15 4 1 1 

2/5 
CINAHL 

Patient education (MH) 
AND Neoplasms (MH) 
AND Young adult 
(MH)  

48 2 1 1 

2/5 
CINAHL 

Zebrack B (AU) 10 3 2 1 

TOTALT 556 97 43 16 
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Databearbetning och dataanalys  
Artiklarna har sökts enskilt och en bedömning gjordes om vilka artiklar som var relevanta 
utifrån titlar och abstract för att besvara syftet. Artiklar som valdes ut för vidare granskning 
i fulltext lästes individuellt av båda författarna och en bedömning om studiens relevans 
gjordes utifrån inklusions- och exklusionskriterierna (Rosén, 2017). Av dem 43 artiklar 
som lästes i fulltext plockades 20 artiklar ut för vidare granskning av kvalitet. 
Kvalitetsgranskning och klassificering enligt Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag (Bilaga A) har gjorts på samtliga av dem 20 artiklarna utifrån låg, 
medel och hög kvalitet, fyra av artiklarna föll bort på grund av den låga kvaliteten i 
studien. 
 
Dem 16 inkluderade artiklarna (Bilaga B) lästes enskilt ett flertal gånger och individuella 
färgmarkeringar och textutdrag gjordes för att kondensera texten utifrån vad enskild 
författare fann besvara syftet. Subkategorier tog form utefter individuella fynd i artiklarnas 
likheter och skillnader. Därefter jämfördes de gjorda markeringarna och funna 
subkategorier för att se författarnas tolkning av artiklarna (Rosén, 2017). Jämförelsen ledde 
fram till ett ömsesidigt beslut om aktuella huvudfynd som bildade kategorier för den egna 
studien. Kondenseringarna sammanställdes gemensamt för att nå fram till ett resultat och 
därefter en diskussion (Willman & Stoltz, 2017).  
 
 
Forskningsetiska överväganden  
Genom att all insamlad data översatts från engelska till svenska, skrevs om och refererades 
till enligt Sophiahemmet Högskolas modifierade APA-system minimerades risken för 
vetenskaplig oredlighet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) innefattar oredlighet plagiat, 
forskningsfusk och uppdiktad data som leder till minskad tilltro, orättvisor och försvagat 
vetenskapliga resultat inom forskningen. Alla inkluderade artiklar har dessutom lästs av 
bägge författarna i denna studie för att minimera risken att texten översätts och tolkas 
felaktigt. Det har inte heller exkluderats studier som talar emot hypotesen om att 
empowerment har en positiv effekt (Helgesson, 2015). De ska dessutom ha ett etiskt 
godkännande och/eller ett tydligt redovisat etiskt övervägande. En bedömning har gjorts 
huruvida studien tar hänsyn till frivillig medverkan och de fysiska samt psykiska riskerna 
på lång och kort sikt som fanns för deltagarna gentemot nyttan av forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2017). 
 

RESULTAT  

För att besvara syftet hur sjuksköterskan kan främja empowerment hos unga vuxna med 
cancer har 16 artiklar inkluderats och analyserats. Vid analysen framkom 5 
huvudkategorier: Kunskap om unga vuxnas upplevelse av cancer, Uppmärksamma den 
unga vuxna, Delaktighet i beslut, Hanteringsstrategier och Stöd. Huvudkategorin 
Delaktighet i beslut fick underkategorierna Behandlingsbeslut, Information samt Team, 
behandling och socialt. 
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Kunskap om unga vuxnas upplevelse av cancer 
Att bli behandlad annorlunda på grund av sin sjukdom gjorde det svårare att hantera 
situationen och återhämta sig menade Rosenberg, Yi-Frazier, Wharton, Gordon och Jones 
(2014). Ett behov om att bli uppmuntrad till sociala aktiviteter för att öka känslan av 
normalitet fanns hos den unga vuxna med cancer (Zebrack, Chesler & Kaplan, 2010). 
 
Förändringar i fysiskt utseende såsom förlust av en kroppsdel, håravfall, smärta och fatigue 
kunde leda till sorg och identitetsstörning (Stang & Mittelmark, 2009). Vidare visade 
Lewis, Jordens, Mooney-Somers, Smith och Kerridge (2013) att effekten av cancer och 
dess behandling kunde leda till blekhet, viktförlust, infertilitet och tillväxt fel. Rosenberg et 
al. (2014) menade att onkologisk behandling och påverkan på det fysiska utseendet bidrog 
till en negativ erfarenhet av sjukdom då unga vuxna drog sig undan och undvek sociala 
sammanhang, vilket ledde till isolering. Lewis et al. (2013) hävdade att de fysiska 
förändringarna bidrog till att de unga vuxna upplevde sig oförmögna att attrahera en 
partner på grund av sin nedsatta självkänsla. Rosenberg et al. (2014) menade dock att det 
även fanns positiva erfarenheter av cancersjukdom hos unga vuxna, erfarenheter som 
starkare relation till familj och vänner då de fick bekräftat för sig vilka som brydde sig om 
dem. 
 
Zebrack (2009) presenterade unga vuxnas positiva effekter av sjukdom såsom personlig 
tillväxt och större mognad jämfört med individer i jämlik ålder utan en cancerhistoria. 
Zebrack et al. (2010) menade att den positiva erfarenheten även kunde uppnås genom att 
sjuksköterskan visade intresse för patienten genom ett aktivt lyssnande. Sjuksköterskan 
kunde genom att uppmuntra patienten att uttrycka sina bekymmer, behov och preferenser 
anpassa vården (Jacobsen, Bouchard, Emed, Lepage & Cook, 2015). Zebrack et al. (2010) 
hävdade att unga vuxnas negativa erfarenheter av cancersjukdom bland annat grundades i 
att de blev ignorerade, fick höra att de inte var kapabla till något och blev tilltalade på ett 
nedlåtande vis. Zebrack et al. (2010) menade därmed att det är av betydelse att 
sjuksköterskan uppmuntrar, bekräftar, visar intresse, lyssnar och inger hopp. En positiv 
vårdmiljö där sjuksköterskan hade en positiv anda gjorde intryck på hur den unga vuxna 
patienten upplevde sin cancersjukdom (Jacobsen et al., 2015).  
 
Lewis et al. (2013) menade att när den unga vuxna gick igenom behandling som ledde till 
begränsningar och negativa effekter hos den sjuke tog ofta föräldrar på sig en roll att hjälpa 
till och ordna med de vardagliga sysslorna. Detta kunde hota den unga vuxnas 
självständighet, samtidigt uppskattade unga vuxna stödet från sina föräldrar. De som var 
boende hemma hos föräldrarna visade på en stärkt vänskaplig relation till sina föräldrar 
medan det var påfrestande för många av dem unga vuxna som redan hunnit flyttat hemifrån 
(Lewis et al., 2013). En av deltagarna i Lewis et al.’s (2013) studie berättade att flytten 
tillbaka hem och in i sitt barndomsrum var något av det svåraste, eftersom det inte gav 
utrymme till att längre vara självständig. Återtagandet av självständigheten beskrevs även 
det som en krävande process. Samma deltagare uttryckte att hon hade blivit sina föräldrars 
dotter på nytt och flera deltagare visade på att de inte ville äventyra relationen, tryggheten 
och stödet genom att återta sin självständighet (Lewis et al., 2013). Enligt Rosenberg et al. 
(2014) kan patienten finna styrka genom att ha något att se fram emot eller sätta upp mål.  
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Uppmärksamma den unga vuxna 
Studier visade på de behov som fanns hos unga vuxna då de i det här skedet i livet 
genomgår stora förändringar som att flytta hemifrån, påbörja en karriär, utforskning av 
sexualitet och fertilitet samt en pågående utveckling av identitet (Kvåle & Bondevik, 2008; 
Mack, Cronin, Fasciano, Block & Keating, 2016). Att som ung drabbas av en sjukdom som 
cancer stör den normala utvecklingen, det utmanar både självständigheten och karriären 
(Zebrack et al., 2010; Jacobsen et al., 2015; Lewis et al., 2013). Övergången till ung vuxen 
kan påskyndas, saktas ner och ändra riktning orsakat av livsförändringarna (Lewis et al., 
2013). Mack et al. (2016) fann att patientgruppen unga vuxna hade ett behov av stöd 
gällande den komplexa identitetsutvecklingen där förmågan att arbeta eller att bedriva 
familj hotades av cancern, vilket kunde leda till minskad självkänsla. Galán et al. (2017) 
menar att behovet av att återfå självförtroendet, öka optimismen och nå emotionell 
stabilitet var betydelsefullt för denna patientgrupp. 

Zucca, Sanson-Fisher, Waller, Carey och Boadle (2017) menade att yngre vuxna var 
mindre tillfrågade än äldre vuxna om involverandet av anhöriga när det gällde medicinska 
beslut. Zucca et al. (2017) menade även att de fysiska symtomen identifierades av 
vårdpersonalen genom frågor och observationer medan den emotionella 
uppmärksammades i mindre utsträckning. Jacobsen et al. (2015) lyfte sjuksköterskans 
förmåga att tillgodose de unika fysiska men även psykiska behoven hos dessa unga vuxna 
drabbade av cancer, genom att agera flexibelt och bekräftande. Avvisande av känslor 
upplevdes påfrestande för den unga vuxna, därför bör känslorna bekräftas av 
sjuksköterskan. Unga vuxna uppskattade när sjuksköterskan bidrog till deras välmående 
genom att tillgodose deras individuella behov (Zebrack et al., 2010). Sjuksköterskan kan 
främja empowerment genom att respektfullt ta sig tid att lyssna på dem unga vuxnas 
behov, deras frågor och önskemål för att ge dem en upplevelse av att de är värdesatta och 
utifrån detta forma omvårdnaden för att tillgodose de specifika behoven (Kvåle & 
Bondevik, 2008).  
 
Om patienten fick träffa samma sjuksköterska kunde det leda till öppenhet och ärlighet 
kring bekymmer, förbättrade relationer och emotionellt välbefinnande (Jacobsen et al., 
2015). Jacobsen et al. (2015) visade på att alla unga vuxna inte kände att de identifiera sig 
med den specifika åldersgruppen ”ung vuxen” utan var mer en generell grupp beroende på 
var i livet de befann sig. Zebrack et al. (2010) menade att en del ansåg att den onkologiska 
vårdenheten de tillhörde inte var lämpad för deras ålder. Fortsatt menar Zebrack et al. 
(2010) att denna åldersgrupp inte kände att de befann sig i samma situation som andra 
patienter med cancer vilket gjorde att deras individuella behov inte tillgodosågs. På samma 
spår menade Kvåle och Bondevik (2008) att det är samma sjukdom men inte samma 
sociala sammanhang vilket gör att åldersgruppen uppskattade anpassade tjänster till deras 
ålder.  
 
 
Delaktighet i beslut 
Behandlingsbeslut 
Beroende på i vilket stadie cancern befann sig styrdes val av behandling och mål som blev 
aktuella. Behandlingen kunde vara symtomlindrande eller kurativ (McCullough, 
McKinlay, Barthow, Moss & Wise 2010). Shin och Park (2017) menade att förr var 
patienter passiva i sin diagnos och kring behandling, medan de numer deltar i processen 
gällande behandling genom att vara delaktig i beslutsfattandet. Empowerment är en 
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process där power, det vill säga att makt och kraft, övertas, ges bort och delas (Kvåle & 
Bondevik, 2008). Seror et al. (2013) presenterade att patienter som inte var i en parrelation 
aktivt valde en passiv roll gällande beslut kring sin vård och behandling. Mack et al. 
(2016) beskrev att unga vuxna samt medelålders vuxna föredrog att ta beslut tillsammans 
med sina familjer och visade därför ett ökat engagemang i beslutsfattandet. Vidare lyfte 
Mack et al. (2016) att unga vuxna som tog en aktiv roll i beslutsfattandet gällande 
onkologisk behandling upplevde ökad oro gällande biverkningar. Jacobsen et al. (2015) 
menade att de unga vuxna ansåg att delaktighet kring behandlingsbeslut stärkte deras 
autonomi och bidrog till att deras behov tillgodosågs. 
 
Information 
Jacobsen et al. (2015) ansåg att möjliggörandet av empowerment krävde adekvat 
information från sjuksköterskan och att informationen blev förstådd av patienten. Därefter 
när informationen var förstådd skulle denna sättas i praktisk handling (Zebrack et al., 
2010). Zebrack (2009) menar att denna patientgrupp önskar psykologiskt stöd och 
guidning gällande egenvård. Zucca et al. (2017) beskriver vidare om hur unga vuxna 
patienter med cancer inte är utrustade med de kunskaper och färdigheter för att aktivt 
involveras i sin vård samt att de leder till ovillighet att diskutera sina behov, bekymmer och 
preferenser. 
 
Ett mönster sågs där unga vuxna som hade genomgått behandling värdesatte information 
gällande sin diagnos, jämfört med dem som var under behandling som önskade 
information kring fysisk aktivitet och nutrition. Information kunde leda till lindrad ångest, 
förbättrad upplevelse och underlättade för den unga vuxna att efter tillfrisknande återgå till 
det “normala” (Gupta, Edelstein, Albert-grinn & D’Agostino, 2013). Missuppfattningar i 
förståelse av behov och information gällande delaktighet kan hindra autonomt 
beslutsfattande och delaktighet i vården, därav vikten av ett aktivt lyssnade gällande 
patientens behov från sjuksköterskan. Det första steget i personcentrerad omvårdnad är att 
fråga patienten om behov, frågor och önskemål. Sjuksköterskan kan förutom att fråga 
patienten i dialog kring behovs aspekter använda sig av ett frågeformulär som patienten får 
fylla i regelbundet, då hälso-och sjukvårdspersonal inte alltid kan identifiera oro, 
preferenser och behov som patienten besitter kan en missbedömning av allvarligheten i 
behandlingsbara fysiska och känslomässiga symtom ske (Zucca et al., 2017).  
 
Resultatet visade på att frågor kring fertilitet var bärande hos unga vuxna (Gupta et al., 
2013). Galán et al. (2017) menade att unga vuxna upplever oro kring eventuell infertilitet 
efter onkologisk behandling, vilket grundar sig i otillräcklig information och rådgivning. 
Murray, Chrisler och Mark (2016) beskrev behandlingens påverkan på fertilitet där 
sjuksköterskan borde prata med alla patienter i reproduktiv ålder. Otillräcklig information 
grundar sig i att sjuksköterskan tyckte sig sakna utbildning och var oförberedd för att prata 
om vilka risker som fanns med behandling och vilken påverkan den kunde ha på 
fertiliteten. Det är viktigt att vårdpersonal känner sig bekväm i rollen att diskutera fertilitet, 
fertilitetsprevention och fertilitetsbehandlingar med patienten och dennes familj samt var 
de kan vända sig för mer information. Sjuksköterskans roll är viktig då hon är mer 
tillgänglig än exempelvis läkaren (Murray et al., 2016). 
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Team, behandling och socialt 
Unga vuxna upplevde att teamets kompetens avgjorde i vilken grad de valde att lita på 
vårdpersonalen (Jacobsen et al., 2015). Sjuksköterskan kan genom ett aktivt lyssnande 
uppmärksamma patientens uppfattning och värderingar samt respekt för den unga patienten 
som en unik individ främja empowerment (Kvåle & Bondevik, 2008). Shin och Park 
(2017) menade att empowerment är ett redskap för att öka kunskapen kring sjukdom och 
behandling för att patienten skulle kunna samarbeta med vårdpersonal och fatta beslut men 
även förmågan hos varje individ att nå kontroll över sitt liv och genom egen styrka samt 
kompetens vara delaktig i sin vård. Tillit mellan sjuksköterskan och patienten lägger 
grunden för partnerskapet. Vårdkontinuitet ledde till att patienterna kände ett förtroende för 
att öppna upp sig emotionellt för vårdpersonal, vilket resulterade i främjad kommunikation 
mellan patient och vårdpersonal. Dessutom önskade de unga vuxna att känna sig en del av 
teamet trots att de var patienter (Jacobsen et al., 2015). Stang och Mittelmark (2009) 
menade att empowerment ökade medvetenhet som innefattar den inre styrkan, personlig 
kontroll, förmågan att hantera det dagliga livet samt att samverka med hälso-och 
sjukvårdspersonal.  
 
Sjuksköterskan sågs som en förmedlare mellan läkare och patient där läkare presenterade 
behandlingsalternativen, varpå sjuksköterskan förtydligade och förklarade läkarens språk. 
Patienter prioriterade i stor utsträckning livskvantitet istället för livskvalitet vilket gör att 
behandling var förknippat med hopp om ett längre liv (McCullough et al., 2010). Lewis et 
al. (2013) tog upp unga vuxnas sociala nätverk vid sjukdom där denna patientgrupp 
upplevde en utmaning i att hitta balans mellan privatliv och behandling. Galán et al. (2017) 
menade vidare på hur unga vuxna uttryckte ett ökat behov av att finna strategier för att 
kunna anpassa sig till den nya rollen som cancersjuk samt därefter återgå till ett “normalt” 
liv efter sjukdom.  
 
 
Hanteringsstrategier 
Farsi, Nayeri och Negarandeh (2010) fann att användning av olika hanteringsstrategier för 
att hantera och acceptera sin sjukdom var vanlig förekommande. Förnekelse och 
undvikande var en återkommande strategi när det var svårt att acceptera sin situation. 
Genom att undvika information och andra likasinnade upplevde en del patienter minskad 
stress (Farsi et al., 2010). I studien gjord av Rosenberg et al. (2014) visade det sig att alla 
deltagare kände ett behov av att lära sig hantera stressen och att hanteringsstrategierna 
(coping) varierade mellan deltagarna. Rosenberg et al. (2014) fann även att stress, oro och 
utmattning hämmade patienternas förmåga att klara sig självständigt. Majoriteten kopplade 
cancer och död med varandra och döden upplevdes mer närvarande. Vanligt var att söka 
stöd och mening i sin tro och religion för att lättare acceptera ödet, att det var “guds vilja” 
samt att liv och död sågs som en naturlig del i tron (Farsi et al., 2010; Rosenberg et al., 
2014). 
 
Andra copingstrategier som också beskrevs som vanligt förekommande var motsatsen till 
undvikandet, att patienterna istället sökte aktivt efter information och alternativa 
behandlingar, att ta vara på det sociala stöd som fanns, ändra sina prioriteringar, tålamod 
och positivt tänkande samt ställa in mål för framtiden (Farsi et al., 2010). Mål och 
planering kunde gälla allt ifrån fokus på en hobby till större framtidsmål som en karriär 
eller äktenskap, men många hade svårt att se framåt i början av sjukdomstiden. Att finna 
det positiva i det negativa beskrevs som en utmanande del men att hitta dem bitar som 
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betydde något kunde underlätta för de positiva känslorna (Rosenberg et al., 2014). Det är 
viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika copingstrategier, har förståelsen för att 
patienten använder sig av ett flertal strategier samtidigt samt att strategierna varier under 
sjukdomstiden för att kunna bedriva god omvårdnad. Det är till fördel om sjuksköterskan 
kan möta patienten där denne befinner sig och därifrån hjälpa dem utveckla strategierna för 
att på bästa möjliga sätt kunna hantera situationen (Farsi et al., 2010). 
 
 
Stöd 
Unga cancersjuka vuxna önskade ekonomiskt-, socialt- och emotionellt stöd från både 
familj, vänner och vårdare (Galán et al., 2017). Zebrack (2009) visade på att de som stod 
utan arbete, högre utbildning eller partner hade ett ökat behov av stöd. Emotionellt stöd 
från sjuksköterskan i form av uppmuntran och bidragande till hopp ökade känslan av 
empowerment. Stöd av andra i liknande situation kunde dock uppfattas både som stödjande 
och som en belastning (Zebrack et al., 2010). 
 
Enligt Stang och Mittelmark (2009) kunde empowerment stärkas genom deltagande i 
stödgrupper. Patienterna som ansåg att stödgrupper enbart bidrog till en belastning var de 
som uppfattade reaktioner från övriga i gruppen som olämpliga (Zebrack et al., 2010). 
Stang och Mittelmark (2009) menade att lärandet i empowermentprocessen bestod av fyra 
delar, medvetenhet, förvärv av faktisk kunskap, nytänkande kring livet och sig själv samt 
utbyte av erfarenhet mellan personer i liknande situation. Även Shin och Park (2017) 
menade att stödgrupper hade positiv effekt på både empowerment och livskvalitet hos 
deltagarna. Att höra andra i liknande situation berätta om sina erfarenheter förmedlade 
hopp och optimism. Däremot kunde nivån av empowerment i undersökningsgrupperna 
skilja sig beroende på deltagarnas bakgrund utifrån religion, utbildning och arbete. De 
deltagare som hade anknytning till en religion, en högre utbildning, ett fast arbete eller 
deltog i stödgrupp hade större chans till ökad känsla av empowerment (Shin & Park, 2017). 
Resultatet visade på att stödgrupper med variation mellan deltagarna utifrån exempelvis 
ålder och kön ökar till olika perspektivseende och deltagarna kunde utbyta erfarenheter 
med varandra. Ett nytt perspektiv på situationen ökade medvetenheten om den egna 
styrkan vilket ledde till nytt tankesätt och bättre återhämtning (Stang & Mittelmark, 2009). 
Zebrack (2009) beskriver unga vuxnas behov av att söka sig till information självständigt 
via webbaserade sidor som erbjuder undervisning och/eller utbildning kring cancer samt 
stöd anpassat efter deras ålder. 
 
 
DISKUSSION  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att det finns ett behov av stöd och information hos gruppen unga vuxna 
(Gupta et al., 2013; Jacobsen et al., 2015; Shin & Park, 2017; Stang & Mittelmark, 2009; 
Zebrack, 2009; Zebrack et al., 2010) detta ser vi leder vidare till att det ställs krav på 
sjuksköterskan. Murray et al. (2016) menar att sjuksköterskans roll är extra viktig då hon är 
mer lättillgänglig. Vi anser att sjuksköterskan är den som förtydligar det medicinska 
språket och bemöter patienter på dennes nivå, vilket i sin tur etablerar ett partnerskap och 
främjar den personcentrerade omvårdnaden. I resultatet fann vi områden där 
sjuksköterskan känner av en viss kunskapsbrist, exempelvis vid fertilitetsfrågor sådana 
frågor uppfattades som obekväma att prata om (Murray et al., 2016). Med det anser vi att 
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kunskapsbrist hos sjuksköterskan gällande utveckling och behov hos den unga vuxna 
patienten med cancer leder till försämrad personcentrerad omvårdnad, vilket hotar den 
unga vuxnas förmåga till delaktighet och empowerment. Zucca et al. (2017) menar att 
främjandet av empowerment sker genom att sjuksköterskan utgår från ett personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
Vi fann utifrån Jacobsen et al. (2015) att alla unga vuxna inte kunde identifiera sig i 
kategorin ung vuxen. Vi visste sedan tidigare läst forskning att det sker både en fysisk och 
psykisk utveckling och att biologisk- och social utveckling hamnar på olika nivåer 
beroende på förutsättningarna (Husson et al., 2017; WHO, 2014). Detta kan skapa problem 
om sjuksköterskan utgår från att alla unga vuxna är likadana. Newcombe (2016) menar att 
sjuksköterskans kunskap samt kompetens kring vård och behandling är grundläggande för 
att patientens behov ska kunna tillgodoses. I ett större perspektiv kunde vi se att den 
onkologiska vårdenheten i vissa fall ansågs vara olämpligt anpassad för dem unga vuxna. 
Vidare menar Zebrack et al. (2010) att deras behov inte kunde bli tillgodosedda då de inte 
ansåg befinna sig i samma situation som patienter i andra åldrar med cancer. Vi ser att 
denna grupp har svårt att identifiera sig med dem andra patienterna på en vanlig 
onkologisk avdelning vilket vi tror kan bero på att avdelningarna antingen är anpassad för 
barn och ungdomar eller för äldre vuxna och att det därmed saknas vårdenheter som 
tilltalar den yngre vuxna gruppen. Detta leder vidare till en osäkerhet hos patienten som i 
sin tur påverkar känslan av empowerment. 
 
En cancerdiagnos är en livsförändring vilket kan leda till att övergången mellan ungdom 
och ung vuxen samt att den mentala åldern påskyndas eller till och med saktas ner (Lewis 
et al., 2013). Resultatet visade på att anpassade tjänster uppskattades hos dem unga vuxna 
(Kvåle & Bondevik, 2008). Därav ser vi att sjukvården bör anpassas, både miljön där 
vården bedrivs och bemötandet, för att uppfylla behoven hos denna åldersgrupp. Vidare ser 
vi att det är viktigt att möta individer i denna grupp där denne befinner sig i utvecklingen, 
för att inte riskera att behandla dem som yngre eller äldre än de kanske känner sig mentalt. 
Kvåle och Bondevik (2008) lyfter att sjuksköterskan kan främja empowerment genom att 
respektfullt ta sig tid att lyssna på dem unga vuxnas behov. 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att med empowerment kommer frihet men 
även ansvar. Friheten ger patienten utrymme att vara delaktig i beslut men detta innebär 
därmed att ansvaret för eventuella negativa följder måste tas. Vilket vi ser som ännu en 
anledning till att sjuksköterskan ska vara trygg i sin roll i att förmedla stöd och information 
på ett korrekt sätt till den unga vuxna. Missuppfattningar kan verka negativt i patientens 
delaktighet och beslutsfattande (Zucca et al., 2017). Jacobsen et al. (2015) menar att 
sjuksköterskan kan tillgodose både fysiska och psykiska behov genom ett flexibelt och 
bekräftande agerande, vilket återigen pekar på en kompetens hos sjuksköterskan.  
 
I bakgrunden förklarades utifrån Pipers (2014) teori att makten måste fördelas om för att 
patienten ska ha chans till ökad empowerment, denna omfördelning ligger på 
sjuksköterskans ansvar. I resultatet ser vi på liknande teorier. Genom ett aktivt lyssnande, 
bekräftande, uppmuntrande och visat intresse (Zebrack et al., 2010) menar vi att 
sjuksköterskan kan ge personen chans att uttrycka sin vilja och kunna vara delaktig i beslut 
och därmed få en form av makt och empowerment i situationen. 
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Zucca et al. (2017) tar upp hur unga vuxnas behov av att vara involverade i beslut gällande 
vård och behandling inte tillgodosågs, då de tillfrågas i mindre utsträckning om önskan 
angående delaktighet. Shin och Park (2017) styrkte detta genom att lyfta patienters önska 
om en mer aktiv roll i beslutsfattandet. Sjuksköterskan kan skapa en öppen och inbjudande 
atmosfär för att involvera patienten i omvårdnaden och därmed öka möjligheten för den 
personcentrerade omvårdnaden.  
 
Vi fann en obalans i delaktighet, till exempel visade Seror et al. (2013) på att patienter var 
mindre delaktiga om de inte befann sig i en parrelation. Mack et al. (2016) menade 
däremot att unga vuxna gärna tog beslut tillsammans med sin familj och därmed visade 
ökat intresse i att vara delaktig. Om patienten får utrymme att själv välja sin grad av 
delaktighet främjas deras empowerment (Jacobsen et al., 2015; Kvåle & Bondevik, 2008). 
Det fanns en ökad oro gällande biverkningar hos den grupp som var mer aktiv i 
beslutstagandet menar Mack et al. (2016) samtligt som resultatet visade att unga vuxna 
ansåg att delaktigheten stärkte deras autonomi. Vi har kommit fram till att delaktighet 
kräver information om sjukdomen och behandlingarnas för- och nackdelar vilket skapar en 
ökad medvetenhet om vad biverkningarna kan innebära samt att detta ökar de unga vuxnas 
chans till medverkan och förberedelse för det som kommer.  
 
Lära sig hantera sin situation var något vi fann som en betydande del. 
Hanteringsstrategierna kunde vara många och stort varierande (Farsi et al., 2010; 
Rosenberg et al., 2014). Återigen lyftes vikten av sjuksköterskans kunskap men denna 
gång kunskapen om copingstrategier, och förståelse för hur dessa används hos patienten. 
Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att utveckla strategierna för att på bästa möjliga sätt 
hantera situationen (Farsi et al., 2010). I presenterad forskning av Kaal et al. (2017) 
beskrivs även där vikten av att lära och använda sig av copingstrategier för att kunna 
hantera sjukdomsförloppet.  
 
Fler sätt att stärka unga vuxnas empowerment var stöd i form av stödgrupper (Shin & Park, 
2017; Stang & Mittelmark, 2009; Zebrack et al., 2010). Stödgrupper visade sig ha en 
positiv effekt både för deltagarnas känsla av empowerment samt den upplevda 
livskvaliteten. Känslan av empowerment kunde variera beroende på deltagarnas bakgrund 
och tidigare erfarenheter (Shin & Park, 2017). De nackdelar som sågs med stödgrupper var 
att stöd från andra i liknande situation kunde anses vara en belastning och att reaktioner 
från övriga i gruppen kunde uppfattas som olämpliga (Zebrack et al., 2010). En grupp med 
brett urval i både ålder, erfarenheter, kön och bakgrund menar vi ökar till olika 
perspektivseende, styrka för nytänkande och återhämtning. Vi menar även att stödgrupper 
skulle kunna hållas av sjuksköterskor tillsammans med kuratorer, psykologer och/eller 
fysioterapeuter. 
 
 
Metoddiskussion  
En litteraturöversikt valdes som studiedesign då det ger ett bredare perspektiv på begreppet 
empowerment genom att vi kunnat inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. En 
litteraturöversikt beskriver även det aktuella kunskapsläget inom området, därmed ökar 
trovärdigheten i hur syftet har besvarats (Polit & Beck, 2017). Då det finns aktuell 
forskning kring begreppet empowerment från ett flertal länder och ett flertal perspektiv det 
vill säga patientens-, sjuksköterskans- och närståendes upplevelse kunde syftet besvaras. 
En litteraturöversikt täcker området i större utsträckning för att kunna få en djupare 
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förståelse för hur sjuksköterskan kan främja empowerment hos unga vuxna med cancer. 
Eventuella svagheter med litteraturöversikt som studiedesign gällande empowerment som 
begrepp var avsaknandet av en konkret svensk översättning. Det finns däremot ett flertal 
definitioner av begreppet som är vinklade ur olika perspektiv vilket ger en förståelse för 
komplexiteten i att utföra en intervjustudie i detta fall.  
 
Inkluderade artiklar är baserade på forskning i USA, Kanada, Norge, Sydkorea, Nya 
Zeeland, Frankrike, Iran och Australien. Vi ser variationen av artiklar från olika länder som 
positivt då det ger ett brett perspektiv på dem unga vuxnas upplevelse, förståelse, behov 
och önskemål. Vi är medvetna om att resultatet bygger på forskning från delar av världens 
industriella länder, vilket gör att resultatet skulle kunna skilja sig om studien gjordes med 
utgångspunkt i utvecklingsländer.  
 
Valda inklusionskriterier gällande ålder var till för att specificera vilken åldersgrupp vi 
önskade ha med i studien utan ett för stort bortfall som minskar trovärdigheten (SBU, 
2017). Studier som enbart berörde den specifika åldersgruppen var svåra att hitta då många 
artiklar sträckte sig över fler åldrar, detta kan i sin tur ha gjort att resultatet inte är 
fullständigt i enlighet med vald ålder. Valet av att inkludera artiklar från flera perspektiv 
ansåg vi vara av högst relevans, i enlighet med SBU (2017). Exkluderandet av artiklar 
äldre än 10 år gjordes då det fanns tillräcklig och heltäckande forskning kring 
empowerment som gjorts på senare år samt att äldre artiklar är av lägre kvalitet då 
riktlinjer för forskning ändrats (SBU, 2017).  
 
Sökningarna gjordes i PubMed, CINAHL complete och PsycINFO. Trovärdigheten och 
validiteten i studien ökar vid användning av flera databaser som har omvårdnadsfokus. 
Sökningar i PubMed kompletterades med begreppet nurse eller nursing för att få 
omvårdnadsperspektivet då PubMed är mer medicinskt inriktad. Sökningar i PsycINFO 
kompletterar omvårdnads fokuserade artiklar på så sätt att det gav träffar på artiklar där 
behovet av emotionellt stöd presenterades. Begrepp som empowerment gav ofta sökträffar 
där fokus låg på sjuksköterskans empowerment istället för patientens. Detta gjorde att vi 
istället valde närliggande begrepp som patient participation och consumer participation 
för att stärka vår sökning. Dessa begrepp lades till efter rådgivning med Sophiahemmet 
Högskolas bibliotekarie för att utöka sökningarna. Vi har kombinerat fritext- och 
ämnessökning för att öka specificiteten i vårt arbete då sökningarna med ämnesord gör att 
de oindexerade artiklarna inte framkom i ämnessökningen i enlighet med Henricson 
(2017). Artiklarna var på engelska och översattes till svenska då detta är språk vi 
behärskar. Dock är engelska inte vårt modersmål vilket gör att omedvetna feltolkningar 
kan ha gjorts vid översättning av insamlad data, däremot har det yttersta gjorts för att 
undvika detta genom att använda hjälpmedel som Google translate samt engelskt-svenskt 
lexikon. 
 
Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar har gjorts av bägge författarna i denna studie 
utifrån Sophiahemmets högskola kvalitetsgranskningsprotokoll (Bilaga A). Subjektiva 
tolkningar av artiklarna kan ha påverkat bedömningen av vilken kvalitet artiklarna blivit 
tilldelade trots att vi utgått från granskningsprotokollet. I enlighet med Henricson (2017) 
ökar studiens trovärdighet då vi minskat risken att påverka varandra i bedömningen då 
första kvalitetsgranskningen gjordes enskilt. På liknande vis vid analys av data lästes 
artiklarna var för sig där vi gjorde egna markeringar och kondenseringar av texten. Vidare 
diskuterade vi vår individuella tolkning av texten genom att jämföra likheter och 
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skillnader, detta ledde till en sammanställning och ett resultat. Den förförståelse som fanns 
hos oss, såsom bland annat att empowerment är positivt för alla, har diskuterats. Vi tar 
dock på oss att vår förförståelse kan ha påverkat resultatet och diskussionen då detta inte 
kan undvikas fullständigt i enlighet med Polit & Beck (2017). 
 
Ett etiskt godkännande eller redovisning av ett etiskt övervägande har framkommit tydligt i 
alla inkluderade artiklar. I studier där bortfall av deltagare har skett på grund av försämring 
i sjukdom, har dessa inte kunnat medverka fullt ut. Vilket i sin tur kan ha påverkat 
studiernas resultat och därmed även vårt resultat (SBU, 2017). Vi har lagt stor vikt vid 
framgåendet av att deltagandet i inkluderade studier har varit frivilligt och att hänsyn har 
tagits till deras sjukdom och aktuella tillstånd relaterat till riktlinjer i Vetenskapsrådet 
(2017). I kontakt med en ideell medlemsorganisation, en organisation dit unga vuxna som 
lever med eller nära någon med cancer kan vända sig, fick vi bekräftat att det finns ett 
intresse och behov av att detta ämne lyfts. 
 
 
Slutsats 
Resultatet visar att sjuksköterskan behöver kunskap för att kunna främja empowerment hos 
unga vuxna med cancer. Det krävs kunskap om identitets- och livsutveckling samt 
kompetens för att hantera vanliga frågor som den unga vuxna har kring sjukdom, 
behandling och biverkningar. Unga vuxna är i behov av stöd, bekräftelse och särskilt 
anpassad information för att känna empowerment. Det är därför viktigt att se varje enskild 
individ och dess unika behov. 
 
Fortsatta studier  
Under studiens gång har vi upptäckt att forskningsområdet kring unga vuxna med cancer 
som patientgrupp var snävt. Då unga vuxna med cancer har specifika behov krävs vidare 
forskning för att sjuksköterskan ska kunna tillgodose behoven. Det saknades tillräckligt 
med studier där sjuksköterskans arbete kring främjandet av empowerment framgick tydligt, 
för att kunna beskriva mer konkreta åtgärder. Vidare studier om sjuksköterskors kunskap 
om behoven som finns i åldersgruppen 18-35 år kan vara av värde för att identifiera ifall 
vidare utbildning är till fördel vid främjandet av empowerment. En fråga som väckts under 
studiens gång var är patienterna i ett mentalt tillstånd för att vara med och fatta 
livsavgörande beslut?. Att behöva hantera de känslor och tankar som medföljer vid cancer 
och samtidigt fatta ett beslut kring eventuell behandling leder till frågan om patienten är 
kapabel till att fatta ett beslut som är livsavgörande. 
 
Klinisk tillämpbarhet  
Förhoppningsvis kan denna studie öka förståelsen för dem unga vuxnas behov och den 
kunskap sjuksköterskan besitter. För att som sjuksköterska ha de bästa förutsättningarna att 
främja empowerment hos denna patientgrupp och bedriva en personcentrerad omvårdnad 
krävs kunskap. Sjuksköterskan kan i sin tur öka kunskapen hos patienten och dennes 
närstående kring vilka åtgärder de kan vidta för att få kontroll över sin situation. 
Delaktigheten i vården ökar självständigheten, om patienten får styra i vilken mån denne 
önskar vara delaktig. I Sverige finns sjukvård som är speciellt anpassad till barn och 
ungdomar samt för äldre, medan gruppen där emellan ibland faller mellan stolarna. 
Slutligen finns förhoppningar om en mer anpassad vård för denna grupp och att denna 
studie kan ge hopp åt patienter om en sjukvårdsorganisation som är mer lämpad för deras 
behov.
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I 
 

BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 
utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 
otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



II 
 

BILAGA B 
Matris över inkluderade artiklar  

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studie 
utfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Disign urval, datainsamling, analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Farsi, Z., Nayeri, N. 
D. Negarandeh, R. 
 
2010 
 
Iran 
 

 
Coping 
strategies of 
adults with 
leukemia 
undergoing 
hematopoietic 
stem cell 
transplantation 
in Iran: 
a qualitative 
study 
 

 
Att utforska 
hanteringsstrategier hos 
iranska vuxna med akut 
leukemi som genomgår 
hematopoietisk 
stamcellstransplantation 
 

 
Design: Kvalitativ innehållsanalys. 
Urval: Patienter i åldrarna >18 år.  
(8av10 deltagare var mellan 18-33 år) 
Deltagarna skulle kunna förstå och 
prata persiska/farsi. Vara 
diagnostiserade med akut myeloid 
leukemi eller akut lymfoblastisk 
leukemi. 
Datainsamling: Första intervjun 
skedde före transplantationen och den 
andra intervjun efter. Totalt 18 
intervjuer á 40-120 min och spelades 
in samt transkriberades. 
Inspelningarna fortsatte tills insamlad 
data var tillräcklig för att besvara 
syfte. 
Analys: Data analyserades parallellt 
medan datainsamling pågick. 
Insamlad data mynnade ut i 
underrubriker och subteman som 
sedan jämfördes och sammanställdes 
till 8 huvudteman. 
 

 
10 
(-) 

 

 
I resultatet har åtta 
copingstrategier identifierats.  
Identifierade strategier var bland 
annat förnekelse/undvikande, 
erkännande, att acceptera 
ödet/söka svar i sin tro, ändra 
sina prioriteringar, söka 
information/behandling och det 
sociala stödet. 
Studien lyfter vikten av 
sjuksköterskans kunskap om 
olika strategier och hur dessa 
används. 

 
K 
II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



III 
 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studie 
utfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Disign urval, datainsamling, analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Galán, S., Vega, R., 
Tomé Pires, C., 
Racine, M., Solé, 
E., Jensen, M., & 
Miró, J.  
 
2017 
 
USA 
Australien & 
Canada 
 

 
What are the 
needs of 
adolescents and 
young adults 
after a 
cancer 
treatment? A 
Delphi study 
 

 
Syftet med denna 
studie var 
att få bättre 
förståelse för unga 
vuxna med cancer 
deras behov efter 
cancerbehandling, 
analysera vikten av 
dessa behov, 
bestämma vilka 
behov som inte 
behandlas 
tillräckligt och testa 
hypotesen om att 
AYA-cancer 
överlevande 
har olika behov än 
vuxna överlevande. 
 

 
Design: Delfi-metod 
Urval: Tre expertgrupper: Unga 
vuxna (14-29 år) med cancer som har 
genomgått behandling, de ska ha 
varit friska från cancern i ett år. 
Andra expertgruppen var vårdgivare 
för dessa unga vuxna med cancer 
samt yrkesverksam professionell 
onkologisk personal.  
Datainsamling: Deltagarna värvades 
via 32 organisationer med 
medlemmar som har en 
cancerhistoria. 
Undersökningsgruppen blev inbjuden 
via e-mail för att svara på två 
enkäter. 
Analys: Data analyserades genom 
komparativ analys där insamlad data 
klassificerades i kategorier. I 
enkätundersökning II analyserades 
teman utifrån dem högst rankade 
poängen av varje grupps behov och 
därefter har en tabellsammanställning 
gjorts. 
 

 
58 
(-) 

 

 
Onkologisk behandling leder till 
påverkan på den fysiska utvecklingen 
eller fysiska förändringar exempelvis 
amputationer, hos unga vuxna med 
cancer. Detta leder i sin tur till 
undvikandet av sociala interaktioner. 
Unga vuxna canceröverlevare har ett 
ökat behov av att återfå självförtroendet, 
öka optimismen och må bra emotionellt. 
Unga vuxna har ett ökat behov av ett 
socialt nätverk och stöd från närstående, 
ha hälsosam livsstil och stöd av att 
återgå till ett normalt liv efter att ha 
överlevt cancern. 

 
CCT 

I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
  



IV 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studie 

utfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Disign urval, datainsamling, analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Gupta, A.A., 
Edelstein, K., 
Albert-Green, A. & 
D’Agostino, N.  
 
2013 
 
Canada 
 

 
Assessing 
information and 
service needs of 
young adults 
with cancer at a 
single 
institution: the 
importance 
of information 
on cancer 
diagnosis, 
fertility 
preservation, 
diet, and 
exercise 
 

 
Syftet med denna 
studie var att 
identifiera behovet 
av information och 
support för unga 
vuxna med cancer.  
 
 
 

 
Design: Kohortstudie 
Urval: 18-35 år under onkologisk 
behandling eller som fått behandling de 
närmaste 5 åren.  
Datainsamling: Ett frågeformulär med 
frågor kring behov, hjälp av stöd, 
önskemål, ohälsosamma levnadsvanor, 
stödgrupper m.m. Frågeformuläret 
testades först på 10 patienter och 10 och 
hälso-och sjukvårdspersonal. 
Förändringar gjordes i formuläret innan 
formuläret tilldelades deltagarna i 
studien.  
Analys: Signifikant analys har gjorts 
med en signifikansnivå bedömdes p < 
0,05. Förhållandet mellan 18 punkter 
studerades och sammanställdes till ett 
resultat. 
 
 

 
253 
(10) 

 

 
Presenterat resultat visar på att 
information kring diagnos, 
fertilitetsbevarande, diet och fysisk 
aktivitet var viktigt hos unga vuxna 
med cancer oavsett pågående- eller 
avslutad behandling. Äldre patienter 
efterfrågade information gällande 
cancer och motion medan ett ökat 
behov av information gällande 
fertilitet visade sig vara specifikt för 
unga vuxna med cancer. Studien 
visar att information kring fertilitet 
och fertilitets bevarandet är viktigt 
hos män och kvinnor, med redan 
befintliga barn eller inte, hos 
ensamstående och de i ett 
förhållande. 

 
K 
I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
  



V 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studie 

utfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Disign urval, datainsamling, analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Jacobsen, S.K, 
Bouchard, G.M, , 
Emed, J., Lepage, 
K. and Cook, E. 
 
2015 
 
Canada  
 

 
Experiences of 
“Being Known” 
by the 
Healthcare 
Team of Young 
Adult Patients 
With Cancer 

 
Att utforska unga 
vuxna med cancers 
upplevelse av att 
vara “kända” av 
hälso-och 
sjukvårdsteamet. 

 
Design: Kvalitativ deskriptiv design baserad på 
semistrukturerade intervjuer 
Urval: Inklusionskriterier 18-39 år med 
pågående onkologisk behandling samt vara 
engelsk eller fransk talande. Deltagaren som inte 
ville bli ljudinspelade blev exkluderade.  
Datainsamling: Deltagare rekryterades från 
flertal onkologiska enheter inom slutenvården. 
Intervjuerna var ca 30-90 minuter och var 
ljudinspelade samt transkriberade inom en vecka.  
Analys: Tematisk innehållsanalys användes 
eftersom den ger detaljerad information och 
systematiskt registrerar teman och problem 
identifierades därmed i intervjuerna 
 
 

 
13 
(-) 

 

 
Resultatet visar på om 
patienter blir sedda som den 
individ de är och inte bara 
som en siffra. Få känna sig 
jämlika och integrerade med 
hälso-och sjukvård teamet var 
viktigt för denna patientgrupp. 
Att fråga patienter och 
uppmuntra dem att uttrycka 
sina känslor, göra dem 
delaktiga i beslut och se dem 
som för vad dem är: en egen 
person ökar deras känsla av 
trygghet. 

 
K 
I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
  



VI 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studie 

utfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Disign urval, datainsamling, analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Kvåle, K. & 
Bondevik, M.  
 
2008 
 
Norge 
 

 
What is 
important for 
patient centred 
care? A 
qualitative 
study about 
the 
perceptions of 
patients with 
cancer 

 
Syftet var att få 
insikt i patienters 
uppfattning och 
vikten av respekt 
som partner och 
deras delaktighet i 
beslutsfattande 
och hanteringen 
av deras 
hälsoproblem och 
önskningar. 

 
Design: Intervjustudie 
Urval: Patienter på onkologisk 
avdelning i åldrar 25-80 år.  
Datainsamling: Första författaren 
gjorde intervjuerna. Ett klart tema på 
intervjun sattes och alla intervjuer 
började med samma fråga som sedan 
följdes av öppna frågor. 
Analys: Data transkriberades och 
bearbetades enligt steg för steg 
modellen i fenomenologi. Materialet 
lästes, kondenserades och 
grupperades i teman. Vissa citat 
användes för att förstärka 
meningsenheterna. 
 
 

 
20 
(-) 

 

 
Studien resulterade i tre huvudteman - 
Empowerment med inriktning på bland annat 
respekt, ärlighet och information, gemensamt 
beslutsfattande och partnerskap mellan 
patient och sjuksköterska.  
Patienterna uppgav att de kände sig mer 
respekterade när de fick vara delaktiga i 
beslut och när sjuksköterskan mötte detta 
genom att lyssna och uppmuntra. Information 
och ärlighet värderas högt av patienterna och 
sjuksköterskan ansågs vara närmare patienten 
än läkaren under vårdprocessen. 
 

 
K 
I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
  



VII 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studie 

utfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Disign urval, datainsamling, analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Lewis, P., 
Jordens, C. C., 
Mooney-Somers, 
J., Smith, K., & 
Kerridge, I.  
 
2013 
 
Australien 
 

 
Growing Up 
With Cancer: 
Accommodating 
the Effects of 
Cancer Into 
Young People’s 
Social Lives 

 
Utveckla och 
nyansera 
förståelsen av 
effekten på 
relationer 
under/efter 
cancersjukdom 
och behandling 
av unga som 
växer upp. 
 

 
Design: Kvalitativ design 
Urval: Ungdomar i åldrarna 14-29 år som 
var diagnostiserade med cancer när de var 
i åldrarna 10-24 år. Ungdomar 
exkluderades om de var försämrade i sin 
sjukdom så att de inte skulle kunna 
fullfölja studien. Inbjudningarna skedde 
via onkologisk enhet på sjukhus och via 
CanTeen, en stödorganisation för 
ungdomar med cancer. 
Datainsamling: 48 intervjuer á 40-120 
min med dem 27 deltagarna, spelades in 
och transkriberades. En konstnär var med 
då deltagarna fick inbjudan om att delta i 
att skapa ett självporträtt som beskrev 
deras erfarenheter. Intervjuerna handlade 
om tiden innan sjukdom och efter diagnos. 
Analys: Tematisk analys. Preliminär 
analys gjordes samtidigt som 
datainsamling pågick. Identifiering av 
viktiga faktorer under uppväxt processen 
mynnade ut i 80 kategorier som delades in 
i 15 huvudteman. Fem av dessa ledde fram 
till tre kategorier som sedan artikeln är 
byggd på. 
 

 
27 
(-) 

 

 
I resultatet visas hur cancersjukdom kan 
påverka relationerna mellan den unga 
vuxna och föräldrar, vänner eller nya 
bekantskaper. De visar även på att 
relationerna kan utvecklas olika 
beroende på situation och ålder. Yngre 
åldrar kunde utvecklas tillsammans med 
exempelvis föräldrarna och bygga 
relationen starkare medan de “äldre” 
unga vuxna kände att det backade 
tillbaka i livet och ibland behövde flytta 
hem in i barndomsrummet. Att återfå ett 
oberoende var svårt under 
behandlingstiden.  
De tar upp och beskriver exempel om 
hur det är att återgå till “normala” livet, 
så som skola och umgängeskretsar. Att 
inte berätta om sin sjukdom för nya 
bekanta.  
 

 
K 
II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
  



VIII 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studie 

utfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Disign urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Mack, J.W., 
Cronin, A., 
Fasciano, K., 
Block, S.D. & 
Keating N.L.  
 
2016 
 
USA 
 

 
Cancer 
treatment 
decision-making 
among young 
adults with 
lung and 
colorectal 
cancer: a 
comparison 
with adults in 
middle age 
 

 
Att förstå 
erfarenheter av 
beslutsfattande 
bland unga vuxna 
med cancer. 

 
Design: Intervjustudie, 
kohortstudie. 
Urval: 21-40 år & 41-60 år.  
Datainsamling: Intervjuer gjordes 
med en svarsskala 0-5 gällande 
oro. Varje svar från dem unga 
vuxna jämfördes sedan med tre 
svar från deltagare i medelåldern. 
Analys: Resultaten ifrån 
intervjuerna klassificerade i tema: 
beslutsfattande med mindre 
läkarinput än önskat, mer 
involverade än önskat, mindre 
involverade än önskat.  
 

 
592 
(61)  

 

 
Önskan om delaktighet i beslutsfattande 
var lika mellan alla åldersgrupper. 
Mestadels var det vuxna och medelålders 
patienter som ville vara delaktiga i 
beslutsfattandet. Dock påvisar studien en 
ökad oro för behandling och att vara borta 
från arbetet. Unga vuxna är i stor 
utsträckning måna om närståendes mående 
och upplever tillfredsställelse av att fatta 
beslut gemensamt med sina familjer.  
 

 
CCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
  



IX 
 

 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studie 

utfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Disign urval, datainsamling, analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
McCullough L., 
McKinlay, E., 
Barthow C., Moss, 
C. & Wise, D.  
 
2010 
 
New Zealand 
 

 
A model of 
treatment 
decision making 
when patients 
have advanced 
cancer: how do 
cancer treatment 
doctors and 
nurses 
contribute to the 
process? 
 

 
Att beskriva utifrån 
läkare och 
sjuksköterskors 
perspektiv 
bidragandet till 
behandlingsrelaterade 
beslutsprocessen när 
patienten har 
avancerad cancer. 

 
Design: Kvalitativ studie, semi 
strukturerad intervjustudie 
Urval: 13 sjuksköterskor samt 8 läkare 
yrkesverksamma inom cancervård samt 
palliativ vård.  
Datainsamling: 21 stycken djupgående 
intervjuer. Ett intervjuschema gjordes 
som granskades samt testades av 
oberoende medicinsk personal och 
sjuksköterskor för att säkerställa att 
ämnesområdet täcks samt relevansen i 
studien. Intervjuerna var ljudinspelade 
samt transkriberade. 
Analys: Materialet sammanställdes 
gemensamt av alla forskare i studien 
genom att en induktiv tematisk analys 
gjordes. 
 

 
21 
(-) 

 

 
Att behandla eller inte behandla 
kan ibland vara ett svårt beslut 
att ta eftersom behandlingen 
genererar hopp hos patienten 
men bidrar inte nödvändigtvis 
till ökad livskvalitet. 
Beslutsfattandet är viktigt för 
patienten då resultatet visar på 
att patienter prioriterar i stor 
utsträckning livskvantitet istället 
för livskvalitet. Sjuksköterskan 
har en helhetsbild av patient och 
kan på så sätt ge redskap för 
patienten för att kunna fatta 
beslut, vilket görs under den 
dagliga vården. 

 
K 
I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Murray, A.N., 
Christler J.C. & 
Robbins M.L.  
 
2016 
 
USA 
 

 
Adolescents 
and Young 
Adults With 
Cancer: 
Oncology 
Nurses 
Report 
Attitudes 
and Barriers 
to 
Discussing 
Fertility 
Preservation 
 

 
Att bedöma 
onkologi 
sjuksköterskors 
rekommendationer 
för patienter 
att överväga 
Fertilitetsbevarande 
-alternativ och 
utforska vilka 
patientrelaterade 
faktorer som kan 
påverka diskussion 
av fertilitets 
prevention med 
ungdomar och unga 
vuxna med cancer. 
 
 

 

 
Design: Experimentell design. Kvantitativ 
analys där jämförelsen mellan två 
experimentella grupper har fördelats genom 
randomisering. 
Urval: Onkologi sjuksköterskor 
Datainsamling: Deltagarna randomiserades 
för att läsa en av fyra patientfall som beskrev 
14-19 årig man eller kvinna diagnostiserad 
med fas II Hodgkin lymfom skulle innefatta 
höga doser kemoterapi och strålbehandling, 
vilket innebar hotade fertilitet. Deltagarna 
blev ombedda att svara med 
behandlingsrekommendationer.  
öppna frågor ställdes samt deltagarnas 
personliga åsikter inkluderades för att se 
vilka hinder det ger i diskussioner kring 
fertilitetsbevaring.  
Analys: Gruppskillnader analyserades med 
hjälp av ett system där en beskrivande analys 
av de öppna svaren sammanställde 
sjuksköterskornas attityder gentemot 
diskussioner kring fertilitetsbevaring. Svaren 
lästes självständigt av bägge författarna och 
kodades in i inbyggda teman och konsensus. 
 

 
116  
(-) 

 

 
Resultatet visade på att fertilitets 
preventionen pratas i mindre 
utsträckning med utlandsfödda 
(latinos i studiens fall), 
låginkomsttagare och homosexuella 
personer. Sena biverkningar av 
behandlingen såsom infertilitet både 
hos kvinnor och män bör diskuteras 
med alla personer i reproduktiv ålder. 
De sammanställda resultaten visade 
på osäkerhert hos sjuksköterskor 
kring vilket ansvar de faktiskt har i 
att informera om risker behandlingen 
medför och diskutera eventuella 
alternativ för att bevara fertiliteten. 
Detta berodde på att sjuksköterskor 
inte ansåg sig ha förutsättningarna att 
diskutera fertilitet. 61% ansåg att 
trots förutsättningarna bör patient, 
familj och det onkologiska teamet 
samverka för att nå ett slutgiltigt 
beslut. Detta sker genom samverkan 
och i diskussion dock spelar 
patientens mentala och kognitiva 
status roll då de kan komma att 
påverka diskussionen. Patienter och 
familjers emotionella stabilitet 
påverkar förmågan till att förstå 
risker och fördelar med behandling. 

 
RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Rosenberg, 
A.R, Yi-Frazier, J. 
P., Wharton, C. 
Gordon, K. & 
Jones, B.  
 
2014 
 
USA 

 
Contributors 
and Inhibitors 
of Resilience 
Among 
Adolescents and 
Young Adults 
with Cancer 
 

 
Att beskriva vad 
unga vuxna med 
cancer rapporterat 
gällande sin 
förmåga att 
återhämta sig och 
vad som främjar 
eller hämmar 
förmågan att 
återhämta sig. 

 
Design: Kvalitativ intervjustudie 
(longitudinell blandad metod) 
Urval: Unga vuxna, 16-25 år, 
engelsktalande och nydiagnostiserade 
med en malign tumör som kräver 
kemoterapi. Exkluderade patienter var de 
äldre än 25 år och med tumörer i centrala 
nervsystemet eller annat kognitiv 
försämring.  
Datainsamling: Två semistrukturerade 
intervjuer gjordes med varje deltagare och 
spelades in. Därefter transkriberades 
intervjuerna och kodades av alla forskare i 
studien där gemensamma teman 
identifierades. 
Analys: Jämförande kodning användes 
varje gång när ett nytt ämne uppstod för 
att avgöra om det passar in i ett tidigare 
beskrivet/motiverad kod eller en ny 
datakod. Koder sorterades och jämfördes 
tills insamlad data var tillräcklig för att 
besvara syftet. Tillförlitlighet bedömdes 
gemensamt under och eventuella 
skillnader diskuterades tills gemensamma 
eller nya kodnings villkor identifierades. 
 
 

 
22 
(7) 

 

 
Nästan alla patienter i studien 
associerade sin cancerdiagnos med 
möjligheten att dö. Dock upplevde 
majoriteten att cancern i sig 
skapade en traumatisk erfarenhet i 
deras liv men de upplevde även 
positiva sidor med cancern såsom 
en förbättrad relation till familj och 
vänner samt att de såg vilka som 
var deras riktiga vänner. Planer 
och mål hjälper patienterna att 
finna styrkan för dagen samt 
genererar positivt tänkande. 
Negativa erfarenheter med cancern 
var skam över det fysiska 
utseendet vilket är orsakat av hur 
stigmatiserad cancer är bland annat 
relaterar till hårförlust. Detta i sin 
tur leder till isolering.  
 

 
K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Seror V., 
Cortaredona S., 
Bouhnik A-D., 
Meresse M., Cluze 
C., Viens P., Rey 
D. & Peretti-Watel1 
P. 
 
2013 
 
Frankrike 
 

 
Young breast 
cancer 
patients’ 
involvement 
in treatment 
decisions: the 
major role 
played by 
decision-
making about 
surgery 

 
Undersöka den 
föredragna och 
faktiska 
medverkan i 
beslutsfattande 
kring kirurgi, 
kemoterapi och 
adjuvans endokrin 
terapi hos unga 
patienter med 
bröstcancer. 

 
Design: Kohortstudie. 
Urval: Kvinnor 18-40 år med bröstcancer, 
patienter med återfall eller metastaser 
exkluderades. 
Datainsamling: longitudinell studie på 5 år. 
Insamling av data skedde via frågeformulär, 
telefonintervjuer samt medicinsk data. 
Frågeformulären skulle fyllas i innan 
behandling och innehöll frågor om 
sociodemografiska egenskaper, 
omständigheter av diagnos och preferenser 
om engagemang i beslutsfattandet. 
Analys: Logistik modeller användes för att 
analysera och bedöma oberoende faktorer 
om patienters föredragna engagemang i 
beslutsfattandet kring cancer behandling. 
 

 
475 
(60) 

 

 
Informerade patienter ökar 
vårdkvaliteten och ger ett ökat 
empowerment då de blir mer 
involverade i beslutsfattandet. 
Mindre än 5 % rapporterade att de 
varit involverade i beslutsfattandet 
gällande sin vård 
behandlingsalternativ.. Deltagarna 
rapporterade även att de inte heller 
kunde uttrycka i vilket grad de 
önskar vara delaktiga. De deltagare 
som inte var gifta eller 
sammanboende med någon föredrog 
att inta en mer passiv roll gällande att 
fatta beslut 

 
CCT 

I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Shin, S. & Park, 
H. 
 
2017 
 
Sydkorea 
 

 
Effect of 
empowerment 
on the quality 
of life of the 
survivors of 
breast cancer: 
The moderating 
effect of self-
help group 
participation 

 
Att undersöka 
förhållandet 
mellan 
empowerment och 
livskvalitet hos 
överlevande av 
bröstcancer och 
effekten av 
deltagande i 
självhjälpsgrupper. 

 
Design: Tvärsnittsundersökning/studie. 
Urval: Kvinnor äldre än 20 år, överlevt 
bröstcancer och slutfört behandling. Inga 
metastaser. 
Datainsamling:  
Cancer Empowerment Questionnaire och 
Functional Assessment of Cancer Therapy-
Breast användes som mätinstrument för att 
mäta empowerment och livskvalitet. 
Analys: Sammanställningar gjordes utifrån 
Pearsons korrelationskoefficient, 
och multipel regressionsanalys med hjälp 
av IBM 
SPSS Statistics for Windows. 21.0 för att 
sammanställa enkäterna i statistik. En 
signifikansnivå på 0.05 användes. 
 

 
280 
(16) 

 

 
Med empowerment kommer 
ansvarstagande och är en kontinuerlig 
process. Empowerment är förmågan 
hos varje individ att nå kontroll över 
sitt liv och lösa inre personliga 
konflikter. Målet är att återfå 
självförtroendet om den egna styrkan.  
Fyra skillnader visade sig ha betydelse 
för upplevelsen av empowerment - 
Religion, utbildningsnivå, yrke och 
deltagande i stödgrupp. Stödgruppen 
är av betydelse då deltagarna besitter 
liknande erfarenheter vilket visar på 
att deltagandet i grupperna bidrar till 
ökad livskvalitet och högre nivåer av 
empowerment. 
 

 
CCT 

I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Stang, I. & 
Mittelmark, 
M.B.  
 
2009 
 
Norge 
 

 
Learning as an 
empowerment 
process in 
breast cancer 
self-help 
groups 

 
Att främja och 
undersöka processen av 
empowerment hos 
kvinnor som återhämtar 
sig från bröstcancer och 
deltar i 
självhjälpsgrupp. 

 
Design: Interventionsstudie baserades på 
gruppintervjuer och observationer. 
Urval: 18 kvinnor från 38-58 år under 
rehabilitering efter bröstcancer, både inskrivna och 
utskrivna från sjukhus.  
Datainsamling: 18 kvinnor i grupper om 5-7 
stycken intervjuades tre gånger. Några deltagare 
hade en total amputation av bröstet. Det fanns 
variationer i svårighetsgrad av sjukdom och 
behandling; under behandling eller rehabilitering 
efter behandling.  
Analys: Intervjuerna var ljudinspelade, 
transkriberade samt analyserade genom att 
kategorisera och kondenserade via meningsenheter 
vilket bildade teman. 
 

 
18 
(-) 

 

 
Delade erfarenheter och 
tankar i form av stödgrupper 
ledde det till att deltagarna 
fick perspektiv på sin 
situation. På så sätt lärde 
deltagarna av varandras 
erfarenheter och blev 
varandras förebilder. Artikel 
presenterar i resultatet 
begreppet empowerment 
som ett perspektiv som 
bidrog till ökad 
medvetenheten om den egna 
förmågan och de egna 
gränserna.  
 

 
K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Zebrack, B. 
 
2009 

USA & Kanada 

 

 
Information and 
service needs 
for young adult 
cancer survivors 
 

 
Att undersöka 
behoven av 
stödjande vård och 
preferenser hos unga 
vuxna efter 
cancersjukdom/som 
överlevt cancer. 

 
Design: Enkätstudie/Online-
studie. 
Urval: Unga vuxna i åldrarna 
18-39 som diagnostiserades 
med cancer mellan 15-35 år 
Datainsamling: 
Informationsbrev skickades ut 
där syftet förklarades. Ett 
online frågeformulär där 
frågorna omfattade 17 olika 
teman om behov och 
tillfredsställelse.  
Analys; För studien används 
både svaren av behov och 
tillfredsställelse av behoven i 
förhållande till demografisk 
information i resultatet. 
 

 
879 
(-) 

 

 
Nästan alla deltagare önskade och 
behövde information, vägledning 
och stöd av någon form. Det kunde 
vara om sjukdom, behandling och 
biverkningar, levnadsvanor, 
alternativa behandlingar, 
infertilitet/fertilitetsfrågor, gällande 
psykiska måendet med mera. 
Många deltagare uppgav dock att 
behoven ej tillfredsställts. 

 
K 
II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Zebrack, B., 
Chesler, M. A. & 
Kaplan, S. 
 
2010 
 
USA 
 

 
To foster 
healing among 
adolescents and 
young adults 
with cancer: 
What helps? 
What hurts? 
 

 
Syftet var att främja 
läkning bland 
ungdomar och unga 
vuxna med cancer 
genom att 
identifiera vad som 
var hjälpsamt eller. 
sårande.  
 

 
Design: Kvalitativ studie 
design 
Urval: 18-35 år som fått sin 
cancerdiagnos efter 18 års 
ålder.  
Datainsamling: 1 av 2 
gruppintervjuer på 1 timme 
ljud spelades därefter 
transkriberades intervjun och 
tre oberoende kodare “kodade” 
texten till fraser, meningar eller 
ord som beskriver handlingar 
som deltagarna ansåg vara 
“hjälpsamma” eller “sårande”.  
Analys: Konstant komparativ 
analysmetod användes för att 
identifiera och sammanställa 
teman. För att uppnå enlighet 
upprätthölls en kontinuerlig 
dialog mellan undersökarna. 
 

 
17 
(-) 

 

 
Förstådd information bidrog till 
ökad känsla av kontroll hos 
patienterna gällande deras vård. 
Positivt stöd ledde till lindrad 
ångest, hopp, inspiration, ökad 
förmåga att fatta beslut, lindrad 
smärta och lidande samt förbättrad 
livskvalitet. Negativa kommenterar 
ledde till att de kände sig 
oförmögna att fatta beslut på grund 
av brister i kunskap som beror på 
oförstådd information. De upplevde 
även sig vara en börda för familj 
och vänner eftersom livet inte var 
detsamma längre. De unga vuxna 
kände att de behövde stötta sina 
närstående. 

 
CCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Zucca, A., Sanson-
Fisher, R., Waller, 
A., Carey, M., & 
Boadle, D.  
 
2017  
 
Australien 
 

 
The first step 
in ensuring 
patient-
centred 
quality of 
care: 
ask the patient 
 
 

 
Syftar till att 
beskriva andelen 
patienter som blir 
tillfrågade 
respektive inte 
tillfrågade om att 
delta i sin vård. 

 
Design: Signifikansanalys 
Urval: 18+, med en cancerdiagnos, 
oberoende av typ, engelsktalande 
och bedömda av sjukvårdspersonal 
ifall de är kapabla till att ge sitt 
samtycke och slutföra studien. 
Datainsamling: Enkäter med två 
svarsskalor med tröskelvärde där 
deltagarna fick sätta betyg som svar 
på frågor gällande hur involverade 
de är i sin vård och i vilken mån 
personcentrerad vård bedrivs. 
Beroende på deltagarnas svar 
bildades 3 kategorier.  
Analys: De tre kategorierna 
analyserades utifrån en logistisk 
regressionsanalys för att undersöka 
sambandet mellan respondenternas 
svar. 
 

 
313 
(69) 

 

 
Resultatet presenterar i vilken grad patienter 
tillfrågas gällande önskan om information, 
emotionellt stöd, delaktighet i beslutsfattande 
samt involverandet av familj och vänner.  
Unga patienter blir tillfrågade i högre 
utsträckning om önskan om involverandet av 
familj och vänner i medicinska beslut, än 
äldre patienter. Patienter med 
gymnasieutbildning eller lägre utbildning  
blev tillfrågade i högre utsträckning om 
emotionellt stöd och symtom än de med 
högre utbildning. Utlandsfödda blev sällan 
tillfrågade om de önskar vara delaktiga i 
beslut. 
 

 
K 
I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 


