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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
Att ha en upplevd hälsa och en känsla av sammanhang är viktigt för att känna en 

meningsfullhet livet. Cancer är en sjukdom som drabbar många människor varje år och 

som kan ge både fysiska och psykiska följder som påverkar individen negativt. Att vara 

ung vuxen och drabbas av cancer är en sårbar situation och eftervården är därmed av 

yttersta vikt. Sårbarhet är något som många i en beroendesituation kan känna och som bör 

försöka motverkas. 

 

Syfte  
Syftet var att beskriva eftervården hos unga vuxna som överlevt cancer. 

 

Metod  
I denna studie användes litteraturöversikt som metod. I studien inkluderades 15 stycken 

artiklar som analyserades och sammanställdes med hjälp av en integrerad analysmetod. De 

databaserna som användes i sökningen av artiklar var PubMed och CINAHL. 

 

Resultat 
I resultatet framkom tre stycken kategorier, vilka var: information och kommunikation i 

eftervården, hinder i eftervården samt psykisk hälsa. I kategorin kommunikation och 

information framkom en bristande kvalitet i kommunikationen och flertalet erhöll inte 

information om eftervården. I kategorin hinder i eftervården framkom vilka hinder som 

påverkade eftervården och den sistnämnda kategorin visade att det var många som led av 

psykisk ohälsa. 

 

Slutsats 
Eftervården är viktig för unga vuxna som överlevt cancer på grund av den sårbarhet som 

uppstår. I denna studie framkom brist på information, dålig kommunikationskvalitet och 

hinder som påverkar eftervården. I den yrkesverksamma rollen som sjuksköterska kan 

dessa brister åtgärdas. Hur det ska ske kan undersökas i vidare studier. 

 

 

Nyckelord: Cancer, Canceröverlevare, Eftervård, Unga vuxna 
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INLEDNING 

 

I denna studie ska eftervården belysas för unga vuxna som överlevt cancer. Den ideella 

föreningen Ung Cancer lyfter det nya begreppet “Cancerbaksmällan” som belyser de sena 

komplikationerna och upplevelsen av frånvaro av hälsa även efter sjukdomsperioden. 

Begreppet Cancerbaksmällan fångade författarnas intresse till att fördjupa sig i ämnet. 

 

 

BAKGRUND 

Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn för åtskilliga sjukdomar som kan uppstå i kroppen, där 

behandlingsmetoderna, symtomen och prognoserna ser olika ut. Det som cancersjukdomar 

har gemensamt är att de uppstår på liknande sätt, genom att en eller flera celler i kroppen 

förändras och utvecklas till cancerceller. Dessa cancerceller fortsätter i sin tur att dela sig. 

Patofysiologin för cancer är idag inte fastställd, men det kan kopplas till ålder, ärftlighet 

och livsstil som medför en ökad risk att utveckla sjukdomen. Ökningen av cancerdiagnoser 

beror bland annat på ökad livslängd, bättre diagnostisering och forskning som ligger i 

framkant. Mellan vissa cancersjukdomar finns ett samband mellan ålder och sjukdom, 

medan andra cancersjukdomar inte går att koppla till någon specifik orsak (Almås et al. 

2013). 

 

Shanklin, Snowden och Greenfield (2016) visar i sin studie att det är vanligt med fysiska 

komplikationer som kan uppstå efter en cancerbehandling. De vanligaste komplikationerna 

som patienterna upplever är 31 procent smärtor, 24 procent fatigue, 19 procent 

sömnstörningar samt 24 procent bristande sexuell förmåga. Andra komplikationer som 

nämns är problem med slemhinnorna i kroppen som förlorar delar av sin funktion att 

producera sekret, vilket kan påverka synen, munhygienen samt den sexuella funktionen. En 

annan komplikation kan vara infertilitet. Vissa deltagare i studien erhöll information om att 

de löper ökad risk för andra cancersjukdomar i framtiden (Shanklin, Snowden & 

Greenfield, 2016). En studie av Corbett, Groarke, Walsh och McGuire (2016) visar att 

deltagarna upplever att den svåraste komplikationen efter en cancerbehandling är fatigue. 

De menar på att den kroniska tröttheten ihop med känslan av att misslyckas genomföra 

vardagssysslor ökar risken för psykisk ohälsa. Detta kan ses som en bidragande faktor till 

att flera av deltagarna drabbas av depression efter avslutad behandling (Corbett, Groarke, 

Walsh & McGuire 2016). 

 

Definitionen av psykisk hälsa är enligt Public Health Agency Canada (PHAC) “Mental 

health is the capacity of each and all of us to feel, think, act in ways that enhance our 

ability to enjoy life and deal with the challenges we face. It is a positive sense of emotional 

and spiritual well-being that respects the importance of culture, equity, social justice, 

interconnections and personal dignity (PHAC, 2014, s.1)”. Den psykiska ohälsan ökar i 

Sverige, detta enligt en undersökning som folkhälsomyndigheten genomfört år 2016. Den 

åldersgrupp där flest upplever nedsatt psykiskt välbefinnande är i åldersgruppen 16–29 år, 

där 23 procent upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Denna siffra har ökat med 3,2 

procent det senaste decenniet (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
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Den psykiska hälsan och den fysiska hälsan är starkt sammankopplade, dock är det inte 

klart på vilket sätt de korsas. Upplever en person sämre fysisk hälsa kan patienten relaterat 

till detta dessutom känna en sämre psykisk hälsa. Därför är det viktigt för vårdpersonalen 

att ha det i åtanke vid behandling av patienter i somatiken (Ohrnberger, Fichera & Sutton, 

2017). I en intervjustudie framkommer vikten av humor för patientens välbefinnande och 

är något som uppskattas av patienterna. Detta är något vårdpersonal kan använda i arbete 

med sjuka patienter (Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen, 2001). I en annan studie 

skriven av Patrick och Robertson (2016) belyses vikten av sjuksköterskans betydelse att 

arbeta för fysiskt och psykiskt välbefinnande, men även att anpassa vården utifrån varje 

enskild person. Sjuksköterskan ska även ha förståelse för vad som kan påverka den 

psykiska hälsan och vilka tecken på psykisk ohälsa som kan finnas för olika individer. I 

studien framkommer även vikten av att sjuksköterskan remitterar vidare olika typer av 

vård, exempelvis kognitiv beteendeterapi, coaching eller motiverande samtal för att främja 

hopp och engagemang. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är definitionen av unga vuxna 16–29 år. Att vara ung 

vuxen är en utvecklande period i livet som är fylld av osäkerhet och präglas av att hitta sin 

identitet (Arnett, 2000). Att få en allvarlig sjukdom som ung vuxen kan vara svårt på flera 

sätt, exempelvis att behöva flytta hem igen och bli beroende av föräldrarna. Dessa faktorer 

kan påverka den egna integriteten samt känslan av empowerment, det vill säga egenmakt 

(Grinyer 2007). Park och Rosenstein (2015) visar att unga vuxna med cancer möter 

emotionella utmaningar relaterat till stora förändringar i livet samt en cancerdiagnos. Dessa 

problem är en bidragande faktor till att eftervården är viktig i denna patientgrupp. 

 

Efter en lång tids allvarlig sjukdom som exempelvis cancer är det viktigt att följa upp 

patienterna och erbjuda dem eftervård. Information om återfall, sena biverkningar, fertilitet 

och information om sjukdomen är genetisk är det som ingår i eftervården. Utöver den 

praktiska informationen ingår även kontroller av den fysiska samt psykiska hälsan. Förr 

var det endast aktuellt med eftervård om sjukdomen medfört funktionsvariationer eller ett 

stort lidande. I Sverige idag ligger ansvaret för eftervården på den vårdande enheten men 

det är inte tillgängligt för alla. Vårdprogrammet idag innefattar inte rehabilitering efter en 

friskförklaring, vilket betyder att eftervård finns med i den individuella vårdplanen. Planen 

är att eftervården kommer att ingå i den individuella vårdplanen i framtiden 

(Cancerrehabfonden, 2018). 

 

Cancerrehabfonden (2018) visar i deras studie att eftervården är viktig av flera olika 

anledningar. Flera av deltagarna i studien säger att de saknar hjälp med de psykiska 

besvären samt att flera känner att de håller på att utveckla ångestsyndrom. Deltagarna 

menar att detta är något som kan undvikas om dem erhållit eftervård. Exempelvis är det 

lättare att hålla koll på den psykiska hälsan genom att träffa patienterna kontinuerligt. 

Andra saker som spelar in är att vårdpersonalen får en bättre bild av patienterna och kan 

hjälpa dem med sena komplikationer som är relaterade till cancern. Ett annat exempel är 

att patienter som får fysisk aktivitet förskrivet av läkare ofta kan återgå till arbetet tidigare 

samt arbeta mer än de patienter som inte får det förskrivet (Cancerrehabfonden, 2018). 

 

I en studie av Kenney et al. (2011) belyses vikten av att eftervården är kontinuerlig och de 

flesta kliniker rekommenderade återbesök en gång per år. Av de deltagande enheterna i 

studien är det två kliniker av tretton som inte erhåller någon eftervård. En annan studie av 

Kenzik et al. (2016) undersöks hur många av patienterna som erhöll 

behandlingssammanfattningar samt en vårdplan för uppföljning. Resultatet i studien visar 
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att det finns skillnader i hur eftervården ges ut till patienterna. Bland deltagarna i studien är 

det 40 procent som får en behandlingssammanfattning samt vårdplan från vårdgivaren. 

 

Rättigheter och lagar 

Enligt Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har 

alla människor rätt till god hälsa, välbefinnande och sjukvård. Samt att känna sig trygg i 

vården vid exempelvis sjukdom (Förenta Nationerna, 2008). Mann (2006) lyfter att de 

mänskliga rättigheterna utvecklas ständigt och har förändrats det senaste seklet genom 

ökade kunskaper och nya erfarenheter. Det har både förändrats gällande tankesätt, 

handlingar och synsätt. Genom tillämpning av de mänskliga rättigheterna har svårigheter 

och begränsningar snabbt kunnat identifieras och varit till hjälp i studien. Genom att främja 

hälsa kan de mänskliga rättigheterna och den personliga värdigheten skyddas (Mann, 

2006). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen har krav som måste uppfyllas inom hälso- och sjukvården. 

Vården skall vara av god kvalitet, patientens behov ska uppfyllas, vården skall vara 

lättillgänglig samt att patientens integritet och rätten till självbestämmande respekteras. 

Hälso- och sjukvårdslagen är viktig att följa för att patienterna ska känna sig trygga, väl 

omhändertagna och känna att de får den vården de behöver. Det är både landstingens, 

vårdenhetens och den enskilda sjuksköterskans ansvar att det uppfylls för att vården som 

ges ska vara av god kvalitet (SFS, 2017:30). 

 

Hälsa 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity”. Detta är World Health Organizations (WHO) definition 

av hälsa och har inte korrigerats sedan 1948 (WHO, 2018). 

 

Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnad och kan ses utifrån två olika perspektiv. Det 

första perspektivet är ett reduktionistiskt synsätt där hälsa ses som motsatsen till sjukdom. 

Målet med det reduktionistiska synsättet är att förebygga sjukdom och lidande samt 

återställa hälsa hos sjuka. I det andra perspektivet som är ett holistiskt synsätt ses hälsa 

som en helhet, där både kropp, själ och hälsa är sammankopplat. Där är fokus istället på 

personens förmågor och resurser, med andra ord personens uppfattning av hälsa. Det 

holistiska perspektivet är det som används inom omvårdnaden och inte bara vid frånvaro 

av sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Johansson, Weinehall och Emmelin (2009) kommer i deras studie fram till att hälsa kan 

delas in i tre olika kategorier. Det första är en mångfasetterad kategori, vilket betyder att 

det finns flera aspekter av hälsa. Den andra kategorin är den subjektiva bedömningen, den 

vill säga den personliga uppfattningen av vad hälsa är. Den sista kategorin är helheten av 

välbefinnande. Detta utifrån sjukvårdspersonalens sätt att se på hälsa i arbetet med 

patienter (Johansson, Weinehall & Emmelin, 2009). 

 

Hälsa kan beskrivas på många olika sätt. Hälsokorset är ett sätt att beskriva hälsa och 

korset kan delas upp i A, B, C och D: 
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Bild: Hälsokorset, Eriksson (2014). Avbildad av författarna till denna studie. 

 

Patient D kan ha en sjukdom men ändå uppleva en god hälsa. Patient A innebär att 

patienten är frisk och upplever en känsla av hälsa. Patient B har en upplevd känsla av 

ohälsa men behöver inte ha någon medicinsk sjukdom. Patient C har däremot tecken på 

ohälsa och en upplevd känsla av ohälsa. Genom att använda sig av och analysera 

hälsokorset är det lättare att förstå hälsa och på vilka sätt det kan utspela sig. Det 

underlättar både för sjukvårdspersonal att förstå patienterna och för patienterna att få en 

klarare bild av den egna upplevda hälsan (Eriksson, 2014). 

 

KASAM 

Antonovskys salutogena modell känsla av sammanhang (KASAM) är en modell som 

användas för att förstå en människas upplevelse av hälsa och ohälsa. Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet är tre begrepp som innefattas och används som grund i 

KASAM. Genom att använda sig av denna modell kan det underlätta förståelsen varför 

människor trots smärta, katastrofer eller andra hemska upplevelser försöker sträva mot en 

god hälsa (Antonovsky, 2001). 

 

I en studie gjord av Antonovsky genomfördes intervjuer på personer som varit i 

koncentrationsläger där deras upplevelse av KASAM studerades. Resultatet är att 

deltagarna i studien bearbetade händelsen bättre vid en ökad förståelse av den traumatiska 

upplevelsen. Genom att exempelvis prata om händelsen fick deltagarna perspektiv över 

deras hälsa och blev därefter mer begriplig. Känslorna kring det som skett blev hanterbara 

efter en förståelse av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet som är den första komponenten som innebär att kunna förklara olika 

händelser samt att förstå vad det är som sker. Den andra komponenten hanterbarhet visar 

på hur personen hanterar händelsen. Meningsfullhet som är den sista komponenten innebär 

att känna möjlighet att påverka händelsen samt se meningen med detta. Dessa 

komponenter har en gemensam faktor för att känna en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2001). 

 

Sårbarhet 

Sårbarhet är när en människa är mottaglig och känslig, vilket medfört en skörhet, känsla av 

ömtålighet och lidande. Begreppet sårbarhet delas in i tre kategorier, den sociala, 

biologiska och den kulturella sårbarheten. Den sociala sårbarheten innefattar relationer 

kring personen. Den biologiska sårbarheten omfattar det fysiska, exempelvis operationer 

som är något gott för personen men även kan upplevas som ett övergrepp. Den tredje 
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kategorin är den kulturella sårbarheten, under denna kategori ligger människans tro, 

traditioner och kulturella åsikter (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

När en person är sjuk och behöver vård hamnar denne i en beroendesituation och blir 

beroende av personalen som skall främja hälsa och bota sjukdom. I denna situation kan 

känsla av sårbarhet uppstå. Sårbarheten kan upplevas av både patienten men även av 

sjuksköterskan. För att undvika sårbarheten ska sjuksköterskan och patienten sträva efter 

ett omsorgsfullt förhållande mellan dem (Berg & Danielson, 2007). När en människa 

hamnar i en beroendesituation till de professionella vårdarna blir människan en patient. 

Begreppet patient betyder “den lidande”. Patienten hamnar därmed i beroendeställning till 

vårdpersonalen, vilket kan leda till upplevd sårbarhet (Edberg & Wijk, 2014). 

 

För att en minskad sårbarhet ska uppnås måste sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet 

respektera patientens integritet och se individen bakom patienten. Sjukvårdspersonal 

belyser vikten av omvårdnad i sjukvårdsarbetet och även patienter och närstående lyfter 

fram värdet av omvårdnadens konsekvenser genom en minskad sårbarhet (Dick, Patrician 

& Loan, 2017). 

 

Problemformulering  

Unga vuxna som har blivit friska från sin cancer uttrycker hinder som påverkar eftervården 

och möjligheten att kunna fortsätta mot ett friskt liv. Att ha någon som ser hur patienten 

mår psykiskt men även om det uppstår några komplikationer är av betydelse. 

Sjuksköterskans roll i detta blir att främja hälsan och höja välbefinnandet för dessa 

patienter. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva eftervården hos unga vuxna som överlevt cancer. 

 

 

METOD 

Val av Metod 

Den valda metoden var en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt sammanställs tidigare 

forskning inom området, med målet att få en helhetsbild av ämnet för att få svar på 

frågeställningen. Ett sätt för vårdpersonalen att hålla sig uppdaterade om den senaste 

forskningen inom dennes kompetensområde kan vara att läsa litteraturöversikter (Forsberg 

& Wengström, 2016). Genom att vårdpersonalen håller sig uppdaterade om den senaste 

forskningen ges en säkrare samt en mer evidensbaserad vård. 

 

Genom insamling av data från tidigare vetenskapliga artiklar har en bedömning gjorts att 

det finns tillräckligt med data för att genomföra studien som en litteraturöversikt. Efter 

insamling av artiklar har ett urval gjorts för att få fram relevanta artiklarna för att kunna 

besvara arbetets syfte. Eftersom det fanns data att hämta inom området, var de artiklarna 

utgångspunkten för studien. 
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Urval 

Ett inklusionskriterie som användes var endast engelsk text, vilket användes eftersom det 

var ett språk båda författarna av denna litteraturöversikt behärskade. Artiklarna skulle vara 

publicerade senast tio år tillbaka i tiden vilket medförde artiklar med aktuell forskning att 

använda i arbetet (Östlundh, 2017). I en litteraturöversikt var tydliga avgränsningar samt 

urvalskriterier vitala parametrar (Polit & Beck, 2017). Ett annat inklusionskriterie var 

åldersgruppen ung vuxen. Författarna sökte artiklar med och utan detta filter för att få en 

bredare sökning. Artiklar som skriver om barn som överlevt cancer kommer även att 

inkluderas eftersom patienterna kunde vara unga vuxna och i behov av eftervård vid 

studietillfället. Artiklarna skulle fokusera på eftervården för att inkluderas i denna studie.  

 

De vetenskapliga artiklar som användes i arbetet var orginalartiklar samt peer-reviewed. 

Innebörden av peer-reviewed är att artikeln har granskats av ett flertal andra forskare inom 

det aktuella ämnet. Fördelen med peer-reviewed artiklar var om granskaren besitter 

kunskap inom ämnet har innehållet granskats av specialister, vilket medför goda data att 

använda i arbetet. I litteraturöversikten har kvalitativa, kvantitativa samt mixad metod 

artiklar inkluderats för att nå en ökad mängd data (Polit & Beck, 2017). 

 

Vid urvalet av artiklarna exkluderas de som var reviewartiklar, detta för att endast använda 

vetenskapliga orginalartiklar, vilket var nödvändigt vid litteraturstudien (Polit & Beck, 

2017). Andra exklusionskriterier var att utesluta de artiklarna som utgår från 

sjuksköterskan eller sjukvårdspersonalens perspektiv eftersom denna studie utgår från 

patienten.  

 

Datainsamling 

Artiklarna söktes i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) och Public Medline (PubMed). CINAHL var inriktad på omvårdnadsforskning 

och PubMed var inriktad på biomedicinsk forskning. Användningen av flertalet databaser 

ger möjlighet att få fram relevanta artiklar med god evidens (Karlsson, 2017). 

Datainsamlingen har gjorts genom sökning på svenska Medical Subject Heading (MeSH-

termer) samt CINAHL Headings. Med hjälp av de svenska MeSH-termerna har författarna 

fått fram relevanta artiklar som har betydelsefull data till studien. De sökord som använts i 

datainsamlingen var Cancer Survivors, Neoplasms, Nursing, Young Adults, Adolescent, 

Cancer samt Aftercare/After Care. Se tabell I. 

 

Den inledande samt den egentliga informationssökningen var sökprocessens två faser 

(Östlundh, 2017). Det som sker i den inledande informationssökningen var att inhämta 

grundläggande samt övergripande data inom ämnet. Fas två i sökprocessen var den 

egentliga informationssökningen och syftet med denna fas var att få fram mer 

koncentrerade sökningsresultat än de som framkommit i den tidigare fasen. För att 

optimera den senare sökprocessen tog författarna hjälp av en bibliotekarie. Enligt 

Henricson (2017) gör detta att sökstrategierna kan sammanställas och fler relevanta sökord 

användas. 

 

I sökningen användes de booleska operatorerna AND och OR i samband med att sökorden 

skrevs in. AND användes när det skulle göras en begränsad sökning och där inkluderas alla 

valda sökord. OR användes istället när sökningen skulle vara utvidgad och innebar att alla 



 

 

   

7 

sökord inte behövde vara inkluderade i de artiklarna. Genom att använda de booleska 

operatorerna blir sökningen av artiklar effektivare (Östlundh, 2017). 

 

Databearbetning 

För att genomföra ett urval har författarna läst titlar samt abstrakt på ett flertal artiklar. 

Abstraktet bearbetades för att få en överblick över arbetets innehåll (Friberg, 2017). Detta 

för att se om artiklarna var relevanta relaterat till syftet samt om de lämpar sig till 

urvalskriterierna i studien. Efter en genomgång av artiklarna har dubbletter samt 

litteraturöversikter exkluderats. Kvarvarande artiklar bearbetade författarna individuellt för 

att sedan diskutera dessa tillsammans. Slutligen diskuterades vilka artiklar som skulle 

brukas i resultatet, detta för att öka reliabiliteten på de valda artiklarna. 

 

För att säkerställa att de valda artiklarna var av god kvalitet användes Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) (se bilaga A). Kvaliteten av 

artiklarna kan bedömas som hög (I) medel (II) eller låg (III) och detta görs för att minska 

risken att felaktigheter i arbetet uppkommer. De artiklarna med låg kvalitet exkluderas ur 

arbetet (Forsberg & Wengström 2016). I matrisen (se bilaga B) sammanställs artiklarna 

genom att sammanfatta syfte, metod och resultat, även antal deltagare och studiens 

kvalitet. För att ytterligare öka trovärdigheten genomförde författarna en 

kvalitetsgranskning var för sig för att sedan jämföra dessa. 

 

Tabell 1. Redovisning av databassökning i PubMed och CINAHL 

Datum 

Databas 

 

Sökord 

 

Avgränsning 

 

Antal 

träffar 

 

Antal lästa 

abstrakt 

 

Antal lästa 

artiklar 

 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

30/1–19 

CINAHL 

Cancer Survivors 

AND  

After Care 

Published 

date:  
2009-2019  

Language: 
English 

Age groups: 
Adolescent 

13–18 

Peer-

reviewed 

22 16 8 6 

 31/1–19 

CINAHL 

Cancer  

AND  

Young Adults  

AND  

After Care  

Published 

date:  
2009-2019  

Language: 
English 

Peer-

reviewed 

48 32 2 2 

10/2–19 

PubMed 

Cancer survivors 

OR Neoplasms  

AND  

Aftercare 

 AND  

Adolescent  

Published 

date:  
10 years 

Language: 
English 

206 34 5 1 
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12/2–19 

CINAHL  

Cancer survivors 

AND  

After Care  

Published 

date:  
2009-2019  

Language: 
English 

Age groups: 
Adolescent 

13–18 

Peer-

reviewed 

89 23 7 3 

12/2–19 

PubMed 

Cancer survivors 

OR Neoplasms 

AND  

Aftercare  

AND  

Nursing 

Published 

date:  
10 years 

Language: 
English 

Age groups: 
Adolescent:  

13–18 years 

43 11 1 1 

Manuell sökning  5 3 2 

TOTALT 408 121 26 15 

 

Manuell sökning 

För att komplettera den systematiska sökningen genomfördes en manuell sökning, detta för 

att ta med alla de artiklarna som ansågs relevanta för resultatet. Den manuella sökningen 

genomfördes genom att undersöka de inkluderade artiklarnas referenslista (Forsberg & 

Wengström 2016). Två artiklar har inhämtats genom en manuell sökning, följande artiklar 

inkluderades: Sodergren et al. (2018) samt Berg, Stratton, Esiashvili och Mertens (2016). 

 

Sammanlagt var det två stycken artiklar som hittades genom en manuell sökning och 

tretton stycken genom databaserna CINAHL och PubMed. 

 

Dataanalys 

Som metod för att analysera data användes i enlighet med Kristensson (2017) en integrerad 

analys för att enkelt kunna sammanställa resultatet, vilket gjordes i tre olika steg. Steg ett 

var att läsa alla de valda artiklarna till resultatet, detta för att upptäcka eventuella likheter 

och skillnader (Kristensson, 2017). Författarna till denna studie läste artiklarna var för sig 

samt antecknade relevant data, detta för att bilda en sammanställd objektiv bild av 

innehållet. I steg två identifierades olika kategorier (Kristensson, 2017). Där färgkodade 

författarna artiklarna efter innehåll samt jämförde anteckningarna som gjorts under första 

steget. I det tredje och sista steget sammanställs de olika resultaten från artiklarna för att få 

svar på studiens syfte. Kategorierna användes sedan som rubriker i redovisningen av 

resultatet (Kristensson, 2017). Analysen genomfördes utifrån ett objektivt analyssätt, även 

kallad induktiv ansats. Vid tillämpning av detta förutsätts det att författarna genomfört 

inläsning av artiklarna objektivt (Henricsson, 2017). 
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Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet lyfter fram gällande forskningsetiska 

principer. Det första var informationskravet som handlar om att information måste lämnas 

till deltagarna i studien om vilka villkor det var som gällde. Information som frivillighet, 

rätten att avbryta deltagandet samt annan information som kan påverka viljan att delta. Det 

andra kravet var samtyckeskravet som innebar att samtycke från deltagarna måste 

inhämtas. Konfidentialitetskravet var det tredje kravet där tystnadsplikt gällde, allt ska 

avidentifieras och åtkomsten av etiskt känsliga uppgifter skulle vara ogörligt. Det fjärde 

och sista kravet var nyttjandekravet som innebar att uppgifterna inte fick användas för 

kommersiellt bruk eller syften som inte var vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Författarna har endast använt de artiklar som var etiskt godkända samt följer kraven ovan 

för att arbetet ska vara av god etisk kvalitet. Ett kritiskt tänkande appliceras av författarna 

för att se att de etiska kraven efterföljs i de artiklar som har anträffats. Det var även viktigt 

inte plagiera eller fabricera för att studien skulle vara etiskt godkänd, vilket Helgesson 

(2015) betonar. Fördelen med en litteraturöversikt var att genom en sammanställning av 

redan befintlig kunskap för att skapa en helhetsbild, kunde kunskapsluckor upptäckas 

(Polit & Beck, 2017). De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2017) tar fram gällande 

forskningsetiska principer var viktiga att ta hänsyn till vid empiriska studier. Författarna 

tog i beaktelse hur informationen och undersökningarna i de vetenskapliga artiklarna har 

genomförts. Artiklar som inkluderats i litteraturöversikten var skrivna på engelska, 

författarna har därmed haft i åtanke att feltolkningar kan ske vid översättning. 

 

 

RESULTAT 

Femton artiklar inkluderades i studien varav tio kvantitativa, två kvalitativa samt tre med 

mixad metod. Med hjälp av integrerad analys delade författarna upp artiklarna i kategorier 

för att strukturera upp resultatet. De kategorier som framkom var information och 

kommunikation i eftervården, hinder i eftervården samt psykisk hälsa. 

 

Information och kommunaktion i eftervården 

I en amerikansk studie av Boyajian et al. (2014) framkom att majoriteten (98,8 procent) av 

deltagarna hade fått information om en allmän uppföljningsplan. Närmare hälften (40 

procent) av deltagarna hade endast erhållit informationen verbalt. Detta medförde 

svårigheter att komma ihåg informationen som delgivits patienterna vid tillfällen dem 

befunnit sig i kris. Forskarna i studien kom fram till att 92,6 procent av deltagarna fått 

information om biverkningarna som kunde tillkomma efter tid. Studien tog även upp 

information som inte delgivits patienterna, såsom att 81 procent hade inte erhållit 

information om att behandlingen kunde komma att påverka fertiliteten. Det framkom även 

att 70,8 procent av deltagarna inte fått information om strategier för att hantera rädslan för 

återfall. 

 

Mellbom et al. (2015) resultat var att eftervård och biverkningar diskuterades med 85 

procent av deltagarna och i 60 procent av fallen diskuterades detta för att patienterna själva 

tagit upp det. Denna information fick deltagarna vid ett konsultationstillfälle med läkare 

som i snitt varade i 24 minuter och de flesta hade med sig sin förälder som stöd. Studien 
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visade även att läkaren var mer angelägen att diskutera potentiella risker än de problem 

deltagarna upplevde aktuella för tillfället (Mellbom et al. 2015). Smits-Seemann, Kaul, 

Zamora, Wu och Kirchhoff (2016) resultat var främst att deltagarna inte fått information 

om vilket behov de hade av eftervård. Patienterna upplevde en brist på information från 

vårdpersonalen på den behandlande avdelningen och en läkare hade uttryckt att eftervård 

var slöseri med pengar (Smits-Seemann, Kaul, Zamora, Wu & Kirchhoff, 2016).  

 

I en studie från Storbritannien hade forskare jämfört vilken information som ansågs viktig i 

eftervården för unga vuxna 14–25 år samt vuxna 26–60 år som överlevt cancer. De frågor 

som sågs som relevanta i båda åldersgrupperna var symtom för återfall, känslomässig 

påverkan, livsstil samt biverkningar från behandlingen. De frågor som ansågs relevanta hos 

de unga vuxna var fertilitet, tristess, ökad mognad samt förändring i levnadsförhållanden. 

Förändring i levnadsförhållanden innebar att deltagarna kände rädsla och ångest över att 

inte klara sig själva och behöva flytta tillbaka till sina föräldrar (Sodergren et al., 2018). 

 

I Iwai et al. (2017) artikel framkom att deltagarna upplevde brist på information om vem 

dem skulle vända sig till i olika vårdsammanhang. Av deltagarna hade 33 procent erhållit 

information angående sena effekter. Många upplevde även att förflyttningen från 

barncancervården till vuxencancervården var problematisk. Denna problematik grundade 

sig främst i att tryggheten försvann samt att personalen inom vuxenvården inte upplevdes 

lika vänliga. Flera av deltagarna hade även haft svårigheter att teckna en sjukförsäkring 

efter diagnosen, vilket medförde ekonomiska bekymmer. Den största oron var dock att 

deras diagnos skulle vara genetisk. Bland de unga vuxna som överlevt cancer hade de 

flesta med sig sina föräldrar på återkontrollerna (Iwai et al., 2017). I studien av Vetsch et 

al. (2016) deltog 83 procent i eftervården, av de var 92 procent av föräldrarna delaktiga. 

Studien visar på att utbildning av deltagarna kring eftervården medförde en ökad 

effektivitet samt närvaro. 

 

I en annan studie undersöktes unga vuxna som överlevt cancer och deras kunskaper kring 

de resurser som fanns samt de sena komplikationerna som kunde uppstå. Forskarna satte 

upp ett överlevnadsprogram genom en serie föredrag samt en endagskonferens. De som 

höll i fördragen var experter inom ämnet samt tidigare cancerpatienter som delgav 

forskning samt egna erfarenheter. Det genomfördes en undersökning innan eventet om 

förkunskaper samt en undersökning efter eventet för att se postkunskaper. Eventet 

medförde en ökad kunskap hos alla deltagande kategorier kring eftervården och de resurser 

som fanns. Den ökade kunskapen samt programmets upplägg resulterade i att merparten av 

deltagarna anmälde att dem skulle delta mer i eftervården samt i liknande program igen i 

framtiden (Bingen & Kupst, 2010).  

 

Artikeln skriven av Shey, Parson och Vernon (2017) visade att 86 procent av patienterna 

hade fått information om uppföljningsvård och 30 procent av dessa fick en skriftlig 

sammanfattning. Mottagandet av den skriftliga informationen var förknippat med lägre 

behov av information om sena effekter som kunde uppstå efter behandlingen av cancer. 

Forskarna kom även fram till att en kombination av att ge ut både skriftlig och muntlig 

information gav den optimala effekten. Det framkom även att 80 procent fick information 

om hantering av oro, 78 procent om sena effekter, 45 procent om fertilitetsproblem och 51 

procent om risk för cancer i familjen. 

 

En studie utgick de fyra områdena uppföljningsvård, sena eller långsiktiga 

behandlingseffekter, livsstil samt emotionella och sociala behov. Resultatet visade att i en 
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tredjedel av samtalen mellan patient och vårdpersonal diskuterades eftervård. Mer än 

hälften av patienterna fick inte någon detaljerad information om de fyra områdena och det 

var endast 24 procent som rapporterade att kommunikationen var av hög kvalitet. 

Forskarna kom även fram till att kommunikationskvaliteten var lägre hos dem som inte 

haft kontinuerliga läkarbesök den närmsta tiden (Chawla et al., 2017). 

 

Hinder i eftervården  

En artikel av Kaul et al. (2017) genomförd i USA undersökte de om unga vuxna som 

överlevt cancer undviker eftervården relaterat till kostnaderna. 38 procent av deltagarna 

gick inte på återbesöket eftersom de inte hade råd att betala samt ta ledigt från arbete eller 

skola. De unga vuxna som överlevt cancer värderade ändå sin eftervård eftersom den 

medförde en god hälsa. De som skattade en bättre hälsa hade större villighet att betala för 

eftervården. Det visade sig vara skillnad mellan kvinnor och män, kvinnor hade större 

benägenhet att betala för eftervården. Studien visade även att upprätta en betalningsplan 

samt fördela kostnaderna på flera månader medförde en större villighet att delta i 

eftervården.  

 

I Smits-Seemann, Kaul, Zamora, Wu och Kirchhoff (2016) artikel undersöktes vad det 

fanns för hinder i eftervården bland unga vuxna som överlevt cancer, utöver 

kostnadsproblematiken. De hinder som framkom i studien var känslan av att eftervården 

var onödig om patienterna inte hade några symtom medan andra var rädda för att få en ny 

diagnos. Flera uttryckte att de inte ville tillbaka till sjukhuset och dess miljöer samt att de 

haft en hög önskan om att bli självständiga efter sjukdomstiden. Att fortsätta med eftervård 

kunde också upplevas som känsligt och därför undvek deltagarna det. En annan aspekt var 

att de inte deltog i eftervården relaterat till praktiska skäl, såsom faktorerna pendling till 

kliniken samt brist på barnvakt.  

 

Berg, Stratton, Esiashvili och Mertens (2016) undersökte ytterligare hinder som kunde 

upplevas i eftervården hos unga vuxna som överlevt cancer som barn. De praktiska hinder 

deltagarna upplevde var exempelvis transportsvårigheter, svårt att avsätta tid eller 

förändrade familjesituationer. Andra hinder var upplevd rädsla för att få nya diagnoser och 

önskan att gå vidare i livet samt undvika sjukhusbesök. Merparten av deltagarna upplevde 

även övergången mellan barnavården till vuxenvården som ett hinder. Efter övergången 

försvann deltagarnas trygga punkt samt att det upplevde det svårt att bygga nytt förtroende 

för vuxenvården. 

 

I en studie av Rokitka et al. (2017) framkom i resultatet att ett hinder i eftervård var att 

desto längre sedan patienten tillfrisknat desto färre vårdbesök. 1–5 år efter avslutad 

behandling var det 91,2 procent som gick på uppföljningsbesök, 6–10 år var det 68,5 

procent och 11–15 år efter var det mer än hälften som inte gick på uppföljningsbesök. 

 

Psykisk hälsa 

Taylor, Absolom, Snowden och Eiser (2012) undersökte i deras studie behovet av 

psykologisk uppföljning bland unga vuxna som överlevt cancer i barndomen. Resultatet 

visade att många unga vuxna led av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller PTSD 

liknande symtom efter behandling av cancern. Dessa symtom kunde vara minnesförlust 

kring händelsen, känslor av nedstämdhet, självmordstankar, eller svårigheter i att slappna 

av. Tre symptom på PTSD hade 13,9 procent och 18,5 procent visade på två av symtomen. 
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Författarna kom även fram till att de som hade flera symtom på PTSD hade gått på färre 

uppföljningsbesök än de som inte uppvisade dessa symtom. 

 

En annan artikel av Roper et al. (2013) visade att det var stora skillnaderna på den psykiska 

ohälsan vid behandlingens slut jämfört med sex månader efter. Av deltagarna hade 12,5 

procent ångest eller annat psykiskt lidande vid behandlingens slut och sex månader senare 

hade det sjunkit till 7,9 procent. Vid behandlingens slut var det 68 procent som använde sig 

av någon tjänst mot de psykiska besvären, medan sex månader senare var det istället 23 

procent. I studien framkom även att de interpersonella relationerna värderades högt av 

patienterna. 

Effekten av en mindfulness baserad intervention relaterat till livskvalitet och psykisk stress 

hos unga vuxna som överlevt cancer undersöktes i en studie av Van der Guch et al. (2017). 

I studien kom forskarna fram till tre stora skillnader på cancerpatienternas välmående. Det 

första var att de tydligt framkom en minskning av psykisk stress hos patienterna. Det andra 

var att de negativa tankarna mot patienterna själva minskade och det tredje att 

mindfulnessfärdigheterna hade utvecklats. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion   

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva eftervården hos unga vuxna som överlevt 

cancer. I resultatet fann författarna tre huvudfynd som svarade på studiens syfte samt 

användes i diskussionen. De tre huvudfynd som påverkade eftervården var bristen på 

information samt vikten av kommunikation, hinder i eftervården och den psykiska hälsans 

betydelse. 

 

Det första huvudfyndet som författarna påträffade i resultatet var bristen på information 

samt vikten av kommunikation. Hur information och kommunikation har fungerat mellan 

patient och vårdgivare var något som kunde skilja sig utifrån olika aspekter. Exempelvis 

mellan individer samt vart i världen vården ges. Brister i den information som givits samt 

brister i kommunikationen kunde leda till ökad sårbarhet hos patienterna. 

 

I resultatet fann författarna att ett bristande intresse från vårdpersonalen att diskutera 

eftervård samt biverkningar kunde medföra ett sjunkande förtroende för dem. Det 

sjunkande förtroendet för vårdpersonalen kunde leda till ökad sårbarhet hos 

patientgruppen. Berg och Danielson (2007) belyste vikten av att sträva efter ett 

omsorgsfullt förhållande mellan vårdpersonal och patient för att minska känslan av 

sårbarhet. Enligt egen uppfattning kunde förtroendet för vårdpersonalen öka genom 

kontinuitet av personal i vårdmötet. Problematiken patienterna upplevde kring att inte veta 

vilken vårdinstans de skulle kontakta efter avslutad behandling minskade känslan av 

trygghet. Detta var även något som kunde ses i Meiklejohn et al. (2017) studie där god 

kommunikation mellan olika vårdinstanser och en tydlig information till patienten belystes 

som stor vikt i eftervården. 

 

Hur och när information förmedlades var två faktorer som påverkade upplevelsen av 

kommunikationen i eftervården hos patienterna. Utifrån resultatet framkom vikten av att 
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både ge muntlig och skriftlig information, synnerligt i krissituationer. I chock hade 

patienterna svårt att ta in information, vilket McCaughan och McKenna (2007) belyste. 

Även studien skriven av Vedelø, Sørensen och Delmar (2018) visade behovet av både 

muntlig och skriftlig information. Vikten av att upprepa information var också något som 

upplevdes som positivt från patienterna i en krissituation. Detta kunde kopplas till och 

förklaras med hjälp av Antonovskys (2001) salutogena modell KASAM. Komponenten 

begriplighet var en väsentlig och viktig del i en krissituation för att patienterna skulle 

kunna förstå vad det var som inträffat. Då blev information en viktig del för att uppnå en 

känsla av sammanhang. 

 

Att anpassa information efter varje enskild individ samt ta hänsyn till ålder, kön, etnicitet 

med mera, kunde medföra att informationen togs emot på andra premisser. Författarna 

kunde se ett samband mellan hur informationen anpassades och kvaliteten på 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. En förbättrad kommunikation kunde 

medföra minskat lidande för patienten och en reducering av de hinder som fanns i 

eftervården. Författarna kunde även se samband mellan tydlig information samt frekvent 

kommunikation mellan vårdgivare och patient med ett ökande deltagande i eftervården. 

Detta var även något som Roser et al. (2018) belyste i sin studie. Resultatet visade att tidig 

samt tydlig information och god kommunikation ökade chanserna att patienterna skulle 

delta i eftervården. 

 

Det andra huvudfyndet som författarna kunde identifiera var hinder i eftervården. I 

artiklarna lyftes olika typer av hinder som kunde uppstå samt påverka eftervården för unga 

vuxna som överlevt cancer. Ett hinder i eftervården var kostnader där patienterna som 

spenderade mer pengar på eftervård skattade sin hälsa högre. Detta stöds i hälsokorset av 

Eriksson (2014), där det beskrevs att en person kunde ha upplevd känsla av hälsa trots 

sjukdom. Författarna kunde genom resultaten konstatera att kostnader inte var ett hinder i 

alla länder. I artiklarna om kostnader var det främst i USA som det hindret förekom, vilket 

kunde kopplas till att vårdkostnaderna var högre för varje enskild individ än i andra länder. 

När möjligheten till vård kopplas till hur mycket pengar en person hade ökade sårbarheten 

hos patienterna. De andra hindren som författarna fann i artiklarna var gemensamt oavsett 

vilket land studien var utförd i. 

 

I resultatet framkom även praktiska hinder samt bristen på tid som orsaker att inte delta i 

eftervårdsbesöken. Exempel på detta kunde vara familj, transporttid, vardagssysslor eller 

en känsla av meningslöshet och viljan att gå vidare som var orsaken till inställda 

eftervårdsbesök. Enligt den egna uppfattningen påverkade dessa faktorer känslan av 

delaktighet. Önskan att gå vidare efter avslutad behandling samt inte delta i eftervården var 

däremot något som författarna såg som ett aktivt val hos den enskilda individen. Fortsatt 

närvaro i eftervården kunde bli ett hinder för att kunna gå vidare och bli självständig efter 

lång tids sjukdom. Hälsokorset av Eriksson (2014) kan användas för att förklara detta, för 

att upplevelsen av hälsa är subjektiv och kan vara av stor vikt för den totala upplevelsen. 

Det vill säga att det var den enskilda människans upplevelse av hälsa som var avgörande 

för vad som kunde uppfattas som hinder i eftervården. Enligt författarnas uppfattning 

kunde en fortsatt kontinuerlig uppföljning leda till minskad upplevd hälsa och ett 

undvikande av eftervården som följd. 

 

Ett annat hinder som patienterna uttryckte var psykiska och känslomässiga hinder i 

eftervården. Såsom rädsla för nya diagnoser, ångest inför att komma tillbaka till samma 

miljö samt andra känslomässiga hinder. Förenta Nationernas (2008) allmänna förklaring 
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om de mänskliga rättigheterna menar att alla har en rättighet att känna trygghet i vården. 

Egna reflektioner kring denna aspekt var att de mänskliga rättigheterna inte följs inom 

vården. Dessa hinder var något som sjuksköterskans kunde förebygga genom att ge rätt 

stöd och vård i ett tidigt stadie. Vikten av att sjuksköterskan respekterade patienten och gav 

en personcentrerad vård var av yttersta vikt för minskad sårbarhet hos patienterna. 

 

Fern, Lewandowski, Coxon och Whelan (2014) lyfter vikten av tillgänglighet och anpassad 

vård för att öka deltagandet i eftervården hos unga vuxna som överlevt cancer. Författarna 

till denna litteraturöversikt såg att det fanns flera faktorer och åtgärder som kunde 

motverka en del av de hinder som fanns för att patienterna skulle delta i eftervården. 

Vikten av tillgänglighet samt individanpassad vård var något som även Patrick och 

Robertson (2016) belyste. En tillgänglig och individanpassad vård medförde en minskad 

risk för psykisk ohälsa (Patrick & Robertson, 2016). 

 

Det tredje huvudfyndet författarna identifierade handlade om den psykiska hälsans 

betydelse för unga vuxna som överlevt cancer. Utifrån artiklarna i resultatet som berör den 

psykiska hälsan var det vanligt med psykiska problem efter att ha överlevt cancer som ung 

vuxen. Enligt författarna fanns ett samband mellan betydelsen av god hälsa och en känsla 

av sammanhang hos unga vuxna som överlevt cancer. Paralleller kunde ses mellan 

komponenten meningsfullhet och den psykiska hälsans betydelse för unga vuxna som 

överlevt cancer (Antonovsky, 2001). Möjligheten att påverka eftervården samt se 

meningen med den kunde medföra en minskad psykisk ohälsa för patientgruppen. 

Författarna kunde även finna paralleller mellan åldersgruppen unga vuxna samt ökad risk 

för psykisk ohälsa, vilket stöds av Folkhälsomyndigheten (2018) samt Tai et al. (2012). Tai 

et al. (2012) visar att den psykiska ohälsan hos unga vuxna som överlevt cancer var 

förekommande i dubbel utsträckning jämfört med unga vuxna som inte drabbats av cancer.  

 

Resultatet visade att få hjälp med de psykiska besvären var av stor vikt och den 

behandlingsmetod som presenterades i resultatet var mindfulness. Genom att använda 

mindfulness som behandlingsmetod minskade den psykiska stressen, även en minskad 

sårbarhet i den egna vården kunde uppnås. Författarna menar att mindfulness kunde 

användas i flera olika situationer där stress, rädsla eller ångest kunde uppkomma vilket 

även Patterson och McDonald (2015) visade i en studie. Patterson och McDonald (2015) 

resultat visade att mindfulness minskade den psykiska ohälsan hos unga vuxna som 

överlevt cancer. Mindfulness kunde dessutom öka Antonovsky (2001) känslan av 

sammanhang för patienterna, eftersom upplevelsen av meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet av situationen kunde uppnås. Hälsokorset av Eriksson (2014) var också ett 

verktyg som kunde användas för att hjälpa unga vuxna med psykisk ohälsa genom att nå en 

bättre förståelse för sin hälsa. Detta kunde vara ett sätt både för patienterna själva men 

också vårdpersonalen att få en bättre förståelse för patientens upplevda hälsa. 

 

Utifrån resultatet från denna litteraturöversikt har betydelsen av att ha anhöriga som stöd i 

eftervården belysts. De interpersonella relationerna mellan patient och vårdpersonal lyfts 

också som en viktig del i eftervården, vilket även Phillips, Haase, Broome, Carpenter och 

Frankel (2017) visar i en studie. Efter en tids sjukdom upplevde majoriteten av patienterna 

att de kände en trygghet hos vårdpersonalen samt att de värderade relationen dem emellan 

(Phillips, Haase, Broome, Carpenter & Frankel 2017). Edberg och Wijk (2014) menade att 

efter en svår diagnos hamnade patienten i beroendeställning till vårdpersonalen samt kunde 

uppleva en känsla av sårbarhet. För att undvika sårbarheten skulle vårdpersonal och patient 

sträva efter ett omsorgsfullt förhållande dem emellan (Berg & Danielson, 2007). 
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Ett fynd som denna litteraturöversikt belyste var bristen på kommunikation, vilket även 

kunde utläsas i en artikel av Sundler, Råberus och Holmström (2017). I artikeln hade de 

genomfört en analys av anmälningar till patientnämnden. Studien tog upp bristerna kring 

kontinuitet och uppföljning inom hälso- och sjukvården ur patientens synvinkel. De 

exempel som togs upp var utebliven återkoppling kring provsvar, telefontider där 

vårdpersonalen missade den avtalade tiden och långa väntetider för att komma till rätt 

instans. Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen (2016) ska vården som ges vara 

lättillgänglig och säker, detta var något studien av Sundler, Råberus och Holmström (2017) 

visade att det fanns brister på. Författarna såg att dessa faktorer kunde påverka eftervården 

samt att patienterna upplevde en känsla av utsatthet och sårbarhet.  

 

Utifrån det som beskrivits i resultatdiskussionen såg författarna ett samband mellan brist på 

information, hinder i eftervården och psykisk ohälsa med en ökad sårbarhet. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2014) kan begreppet sårbarhet delas in i tre kategorier. Dessa 

faktorer påverkade den sociala sårbarheten när det skedde förändringar i patienternas 

relationer, exempelvis vid byte av vårdenhet. Även den biologiska sårbarheten kunde 

komma att påverkas eftersom patienterna kunde behöva genomgå operationer även i 

eftervården, exempelvis genom att operera ut en subkutan venport. De faktorer som nämns 

ovan går att koppla till Ung Cancers begrepp Cancerbaksmällan som fångade författarnas 

intresse att fördjupa sig i ämnet. 

 

De tre huvudfynd som tagits upp ovan visade olika faktorer som påverkade eftervården för 

unga vuxna som överlevt cancer. Fynden som uppmärksammats i denna litteraturöversikt 

anser författarna medför en ökad förståelse och kunskap om hur detta påverkar sårbarheten 

hos patientgruppen. Genom en ökad förståelse kring de hinder som påverkar eftervården 

kan det medföra en bättre upplevd hälsa, vilket leder till en minskad sårbarhet. En bättre 

hälsa samt minskad sårbarhet ökar chanserna att återgå till arbete och vardagslivet i ett 

tidigare stadie. Detta är något att ha i beaktning i den framtida yrkesverksamma rollen som 

sjuksköterska. 

 

Resultatet som framkom i studien var enligt författarna förväntat, dock framkom några nya 

aspekter på faktorer som påverkar eftervården. De nya aspekterna var att det fanns olika 

hinder beroende på i vilket land vården utförts, exempelvis var kostnadsproblematiken 

störst i vissa länder. I andra länder var däremot den psykiska ohälsan ett större problem. En 

annan aspekt som författarna inte reflekterat över tidigare var de praktiska problemen, som 

att ta ledigt från arbete samt skaffa barnvakt etcetera.  

 

Metoddiskussion  

Studien har genomförts genom en litteraturöversikt, detta för sammanställning av 

befintliga data inom forskningsområdet för att få en helhetsbild över ämnet. En fördel var 

att de valda studierna till resultatet var genomförda i olika länder, olika vårdenheter samt 

att forskarna i artiklarna gick in med olika synvinklar på det gemensamma 

problemområdet. Genom att göra detta framkom ett bredare resultat samt en bredare 

målgrupp och ett resultat med god evidens (Forsberg & Wengström, 2016). En annan 

fördel var att större mängd data kunde analyseras vid en litteraturöversikt eftersom det var 

fler deltagare, vilket gjorde resultatet mer trovärdigt. I denna studie inkluderades 

kvalitativa, kvantitativa samt mixad metod artiklar, vilket medförde att en stor mängd data 
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samlades in. Den insamlade datan fanns redan vilket innebar att den delen inte var lika 

tidskrävande som en kvalitativ studie. 

 

Nackdelen med litteraturöversikt som metod var att de inkluderade artiklarna valdes ut av 

författarna och kunde därför medföra att endast artiklar som stärker författarnas ståndpunkt 

togs med. Det kunde leda till att resultatet inte blir generaliserbart och att utfallen kunde bli 

olika beroende på författare (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna har haft detta i 

åtanke samt aktivt arbetat för att finna artiklar med olika utgångspunkter samt 

ståndpunkter. Detta för att undvika att endast inkludera artiklar som gynnade studiens syfte 

samt för att studien ska nå en ökad evidens. En annan nackdel var att vid inläsning av 

artiklar kunde det uppstå feltolkningar av innehållet, detta på grund av alla människors 

olika kunskaper att förstå innebörden av texter. Författarna var medvetna om detta problem 

och har därför aktivt försökt undvika det. Genom att vara medvetna om hur det kunde 

påverka utfallet av litteraturöversikten har författarna arbetat för att studien skulle bli så 

objektiv som möjligt. 

 

Inklusionskriterier som användes i sökningen av relevanta artiklar till studien var bland 

annat att de skulle vara publicerade de tio senaste åren. Författarna hade i åtanke att 

relevanta artiklar kunde missas, men som fördel att säkerställa att aktuell forskning finns 

med. Ett annat inklusionskriterie var ung vuxen, dock hade olika artiklar olika definitioner 

av ung vuxen. Genom att undvika begränsning av artiklarna till endast Sverige fanns ingen 

risk att relevanta artiklar exkluderas. En fördel med en global sökning var att resultatet 

blev mer generaliserbart. Författarna hade i åtanke att feltolkningar kunde uppstå eftersom 

engelska inte var författarnas modersmål. För att undvika feltolkningar i största möjlig mån 

användes Cambridge Dictionary som var ett trovärdigt lexikon som ger korrekta 

översättningar. 

 

Systematiska sökningar till denna litteraturöversikt har utförts i databaserna PubMed samt 

CINAHL Complete, anledningen till att författarna använde sig av två sökmotorer var för 

att få fler sökresultat. Genom att bruka två sökmotorer som erhålls en stärkt trovärdighet, 

detta i jämförelse med att endast bruka en sökmotor (Karlsson, 2017). För att optimera 

sökningarna på dessa sökmotorer användes svenska MeSH-termer på PubMed samt 

CINAHL headings i CINAHL. Författarna har även använt ett sökord som fritext i dessa 

databaser. Genom att söka med fritext fanns fördelar som att sökningen blir bredare och 

fler artiklar sökts fram, vilket medförde en minskad risk att utesluta artiklar relevanta för 

syftet. Att söka i fritext medförde även nackdelar, en nackdel var att fritext gör att 

sökningen inte var lika precisa som de som söktes med MeSH-termer eller CINAHL 

headings. Nackdelen med detta var att författarna erhöll en del artiklar som inte sågs 

relevanta för studiens syfte. Författarna till denna litteraturöversikt ansåg att fördelarna 

övervägde nackdelarna och brukade därför denna typ av sökning. Efter dessa sökningar 

erhöll författarna tretton artiklar som var relevanta att använda i resultatet. 

 

Författarna genomförde även en manuell sökning för att komplettera den systematiska 

sökningen i syfte att få ett bredare resultat. Författarna läste relevanta artiklar samt 

undersökte om fynd fanns i andra artiklar från de första artiklars referenslista i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2016). Den manuella sökningen resulterade i att författarna 

fann två artiklar som inte påträffats genom en systematisk sökning. Manuell sökning 

medförde en ökad datainsamling samt en minskad risk att missa relevanta artiklar, som 

enligt Rosén (2017) ökar trovärdigheten. En nackdel med manuell sökning var dock att 

reproducerbarheten i arbetet kunde försvåras, vilket författarna hade i åtanke. 



 

 

   

17 

För att optimera sökprocessen samt finna relevanta sökord har författarna erhållit hjälp av 

en bibliotekarie från Sophiahemmets Högskola. Bibliotekarien säkrade upp att författarna 

använde sökmotorerna på ett korrekt sätt för att nå relevanta artiklar relaterat till syftet. 

Efter mötet med bibliotekarien förbättrades söktekniken och författarna kunde söka fram 

bättre och mer relevanta källor (Henricson, 2017). Innan mötet med bibliotekarien använde 

författarna sökordet Cancer, vilket inte är en MeSH-term eller en CINAHL heading. Den 

korrekta MeSH-termen samt CINAHL heading för Cancer är Neoplasms. När sökningen 

ändrades till Neoplasms erhöll författarna säkrare och bättre träffar.  

 

Efter den systematiska sökningen samt den manuella sökningen granskade författarna 

artiklarna individuellt för att inte kan komma att påverka varandra i bearbetningen. Efter en 

sammanfattning samt bearbetning av artiklarna diskuterade författarna vad som 

framkommit i varje artikel. Diskussionen kring sammanställningen gjordes för att få en 

objektivare bild av artiklarna samt se att artiklarna tolkats på samma sätt. Forskarna 

uppfattade denna fördelning av artiklarna som en fördel för att minimera risken för 

feltolkningar. En nackdel med detta var dock om författarna tolkat något olika var det svårt 

att veta vem som tolkat rätt. Vid uppkomst av olika tolkningar gick författarna tillbaka till 

artikeln för att reda ut vad som kunde misstolkas (Henricson, 2017). När 

litteraturöversikten skrevs var det omfattande information som hanterades av författarna. I 

enlighet med Polit och Beck (2017) sammanställde författarna under arbetets gång ett 

dokument med tankar, diskussioner, sökningar och motiveringar. Detta tillämpades för att 

minska risken att information gick förlorat genom att det glömdes eller tappades bort. 

 

Utfallet av studien kan komma att påverkas om författarna erhåller förkunskaper inom 

området. Dock var en grundläggande kunskap inom forskningsområdet nödvändigt för att 

ge ett utfall med god evidens (Henricsson, 2017). Detta var något författarna haft i 

beaktning eftersom ena författaren har egna erfarenheter inom området. 

 

 

SLUTSATS   

Det fanns faktorer som påverkade eftervården hos unga vuxna som överlevt cancer. En 

faktor var brist på information samt en fungerande kommunikation mellan patient och 

vårdgivare. Innehållet i informationen och en god kommunikation var av stor vikt för en 

känsla av sammanhang och en minskad sårbarhet i eftervården. Det fanns hinder för 

patienterna att delta i eftervården, exempelvis kostnader, tid samt psykiska och 

känslomässiga hinder. Dessa faktorer påverkade patienternas eftervård negativt. Dessa 

brister var något som sjuksköterskan kunde motverka genom att arbeta aktivt med 

information och kommunikation samt sträva efter en minskad sårbarhet hos patienten. 

Brister fanns på flera olika nivåer från individnivå till samhällsnivå, vilket resultatet i 

studien visade. 

 

Fortsatta studier 

Eftervården är viktig och nödvändig för unga vuxna som överlevt cancer på grund av den 

sårbarhet som finns samt möjligheterna för att kunna fortsätta mot ett friskt liv. Fortsatta 

studier är nödvändigt för att undersöka hur dessa faktorer kan arbetas vidare med och 

förändras. I vidare studier kan åtgärder kring de hinder som finns undersökas för att 

förbättra eftervården hos unga vuxna som överlevt cancer. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Brist på information, dålig kommunikationskvalitet och hinder som påverkar eftervården 

framkom i denna litteraturöversikt. I den yrkesverksamma rollen som sjuksköterska finns 

det sätt att förbättra dessa faktorer. Resultatet i studien visar att en förändring behöver ske, 

både på klinisk och samhällsnivå. Förändringar som att se till att det finns fungerande 

information och kommunikation, men även att det finns resurser att erbjuda mot psykisk 

ohälsa. De praktiska samt ekonomiska hindren är en åtgärd som istället sker på 

samhällsnivå och inte en klinisk nivå. 
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     I 

BILAGA A 

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. 



     II 

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. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 
 

 
Författare 

År 
Land 

 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Berg, C. J., 

Stratton, E., 

Esiashvili, N., & 

Mertens, A. 
2016 
USA 

Young Adult 

Cancer Survivors’ 

Experience with 

Cancer Treatment 

and Follow-Up 

Care and 

Perceptions of 

Barriers to 

Engaging in 

Recommended 

Care 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av eftervård, 

hinder i eftervård, och resurser 

för att främja eftervård, hos 

unga vuxna som överlevt 

cancer i barndomen. 

Design: Mixad metod. 
Urval: Unga vuxna som överlevt 

cancer i barndomen. 18–34 år 

gamla när studien genomfördes. 
Datainsamling: Intervjuer som 

utfördes via telefon samt 

journaler. 
Analys: Binär logistisk 

regressionsmodell och standard 

principer samt NVivo 10.0 

användes för att analysera data. 

 

 

106 
(-5) 

 

Studien visar att deltagarna 

upplever att det känns jobbigt att 

övergå från barnavården till 

vuxenvården. 46% uppgav att de 

alltid deltar i eftervården, 17% 

deltar aldrig i eftervården. 

K + R 
II 

 

 

Bingen, K., & 

Kupst, M. J.  

2010  

USA 

Evaluation of a 

Survivorship 

Educational 

Program for 

Adolescent and 

Young Adult 

Survivors of 

Childhood Cancer 

Syftet var att öka de 

cancerdrabbade och de 

närståendes kunskaper kring 

eftervård, de resurser som 

finns samt de sena 

komplikationerna som kan 

uppstå efter en 

cancerbehandling. 

Design: Kontrollerad 

experimentell studie. 
Urval: Canceröverlevare och 

närstående. 11–67 år gamla. 
Datainsamling: Genom en 

programutvärdering. 
Analys: Wilcoxon signerade rank 

test användes för att analysera 

data. 
 

 

 

 

 

257 

(0) 

82,5 % av de som deltog som 

bedömde att de hade en medelhög 

eller hög kunskapsnivå så uppgav 

87,4 % att programmet uppfyllde 

deras förväntningar. Nyttjandet av 

programmet och de förväntningar 

som fanns var lika höga hos de 

canceröverlevande som de 

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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Författare 
År 

Land 
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Boyajian, R. N., 

Grose, A., 

Grenon, N., 

Roper, K., 

Sommer, K., 

Walsh, M., … 

Nekhlyudov, L.  

2014 

USA 

 

Desired Elements 

and Timing of 

Cancer 

Survivorship Care: 

One Approach May 

Not Fit All. 

Undersöka patienters 

upplevelse samt information 

om eftervården. 

Design: Icke experimentell 

tvärsnittsstudie. 
Urval: Unga vuxna, 

canceröverlevare. 
Datainsamling: 

Onlineundersökning/formulär. 
Analys: Statistisk analys; 

beskrivande analys användes för 

att analysera data. 
 

105 

(-20) 

Mer än 75% rapporterade att de 

fick en uppföljningsplan eller ett 

mötesschema, en 

övervakningsplan för 

undersökningar, information om 

kort- och långsiktiga biverkningar 

och en detaljerad 

behandlingssammanfattning. 

Dessa rapporterades som önskat av 

mer än 90%. Cirka 40% av dessa 

fick endast muntlig information. 

Även om mer än 70% beskrivna 

inte fick information om 

sysselsättning, rökavbrott, sexuell 

hälsa, genetisk rådgivning, 

fertilitet eller ekonomiska resurser. 

 

P 

I 

Chawla, N., 

Blanch-

Hartigan, D., 

Virgo, K. S., 

Ekwueme, D. 

U., Han, X., 

Forsythe, L., … 

Yabroff, K. R. 

2016  

USA 

Quality of Patient-

Provider 

Communication 

Among Cancer 

Survivors: Findings 

From a Nationally 

Representative 

Sample 

Syfte är att undersöka 

kvaliteten av kommunikation i 

eftervården hos patienter med 

cancer. 

Design: Icke experimentell 

longitudinell studie. 
Urval:  
Canceröverlevare. 
Datainsamling: Frågeformulär. 
Analys: Regressionsmodeller 

användes för att analysera data. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202 

(0) 

Mer än ⅓ av de caneröverlevande 

fick inte detaljerad information om 

eftervården. Mer än hälften fick 

inte information om sena eller 

långsiktiga effekter, 

livsstilsrekommendationer eller 

om emotionella och sociala behov. 

Endast 24% rapporterade 

högkvalitativ 

kommunikation/information för 

alla fyra elementen. 

P 

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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Författare 
År 

Land 
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Iwai, N., 

Shimada, A., 

Iwai, A., 

Yamaguchi, S., 

Tsukahara, H., 

& Oda, M.  

2017 

Japan 

Childhood cancer 

survivors: 

Anxieties felt after 

treatment and the 

need for continued 

support 

Syftet var att undersöka 

behovet av eftervård hos barn 

som överlevt cancer. 

Design: Mixad metod. 
Urval: Barn som överlevt cancer, 

5 år efter behandling. Vid 

medicinska anläggningar i 

Chugoku och Shikoku-

regionerna i Japan. Medelålder 

hos de unga vuxna var 23 år. 
Datainsamling: 

Enkätundersökning. 
Analys: McNemar's test och 

Fisher's exact test. KJ metod 

användes för att analysera data. 
 

 

 

 

 

 

57 

(0) 

Medellängden för eftervård efter 

avslutad behandling var 11 år. 

Andelen deltagare som svarade att 

de visste om sena effekter var 

relativt låg. De flesta deltagare 

hade med sig sina föräldrar på 

återkontrollerna. 
 

P + K 
II 

 

 

Kaul, S., Smits-

Seemann, R. R., 

Zamora, E. R., 

Spraker-

Perlman, H., 

Boyle, K. J., & 

Kirchhoff, A. C. 

2017 

USA 

Adolescent and 

Young Adult 

Cancer Survivors' 

Valuation of Post-

Treatment 

Recommended 

Care 

Syftet med denna studie är att 

undersöka om unga vuxna 

canceröverlevare undviker att 

gå på uppföljningsmöten med 

vården för att det kostar 

pengar.  

Design: Mixad metod. 
Urval: Personer i åldrarna 15–39 

år som överlevt cancer.  
Datainsamling: Data samlades in 

genom telefonintervjuer, enkäter 

samt fokusgrupper. 
Analys: Tematisk analys 

användes för att analysera data. 
 

 

 

 

28 

(-10) 

Resultatet visar att patienterna 

värderar sin eftervård för att det 

medför en god hälsa. Dock 

svarade 38% att de inte hade ett 

cancerrelaterat besök under 

föregående år relaterat till 

kostnaden. De visar även att det är 

till fördel att fördela kostnaderna 

över en tid genererar till att fler 

nyttjar den rekommenderade 

eftervården.  

 

 

 

 P + 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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Författare 
År 

Land 
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Mellblom, A. 

V., Korsvold, 

L., Finset, A., 

Loge, J., Ruud, 

E., & Lie, H. C.  

2015 

Norge 

Providing 

Information About 

Late Effects During 

Routine Follow-Up 

Consultations 

Between Pediatric 

Oncologists and 

Adolescent 

Survivors: A 

Video-Based, 

Observational 

Study. Journal of 

Adolescent and 

Young Adult 

Oncology 

 

 

 

I denna studie undersöktes det 

i vilken utsträckning sena 

effekter diskuterades med 

ungdomar & unga vuxna som 

överlevt cancer. 

Design: Icke experimentell 

tvärsnittsstudie. 
Urval:  Åldern 12–20, 

cancerdrabbade. 
Datainsamling: Frågeformulär. 
Analys: Pearson's chi-kvadrat 

och Mann-Whitney U- test 

användes för att analysera data. 

66 

(0) 

Potentiella sena effekter 

diskuterades i 85% av samtalen. 

Av dessa var 71% initierade med 

pediatriska onkologer och 60% 

gällde befintliga hälsoproblem. De 

pediatriska onkologerna gav ingen, 

grundläggande och utökad 

information om sena effekter i 

41%, 30% och 29% av dessa 

diskussioner. 

P 

I 

Rokitka, D. A., 

Curtin, C., 

Heffler, J. E., 

Zevon, M. A., 

Attwood, K., & 

Mahoney, M. C. 

2017 

USA 

Patterns of Loss to 

Follow-Up Care 

Among Childhood 

Cancer Survivors. 

Syftet med denna studie var att 

undersöka mönster av förlust 

på eftervård bland barn som 

överlevt cancer. 

Design: Icke experimentell - 

retrospektiv kohortstudie. 
Urval: Barn som överlevt 

leukemi eller lymfomcancer som 

är unga vuxna idag. 
Datainsamling: Journaler. 
Analys: ANOVA och Pearson´s 

chi-kvadrat, samt 

binomialregressionsmodeller 

användes för att analysera data. 

 

 

 

 

370 

(0) 

Sannolikheten för uppföljning 1–5 

år efter behandlingen var 91,2%, 

men sjönk till 68,5% under åren 

6–10, 47,7% och under åren 11-

15. Detta fortsatte att minska 

stadigt över tiden. Sammantaget 

var personer med ljus hy, diagnos 

vid ung ålder och patienter med 

lymfom / leukemier var förknippat 

med något bättre eftervård. 

R 

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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Författare 
År 

Land 
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Roper, K., 

Mary, E. 

Cooley., Powell, 

M., McDermott, 

K., Green, S., & 

Fawcett, J. 

2013 

USA 

Health-related 

quality of life after 

treatment of 

Hodgkin 

lymphoma in 

young adults 

Syftet med denna studie var att 

undersöka livskvaliteten och 

vilken eftervård som finns hos 

unga vuxna som drabbats av 

Hodgkins lymfom. 

Design: Icke experimentell 

longitudinell studie. 
Urval: Unga vuxna som drabbats 

av Hodgkins lymfom. 
Datainsamling: Genom 

intervjuer, frågeformulär och 

journaler. 
Analys: Beskrivande statistik 

användes för att analysera data. 

 

 

 

 

 

 
 

126 

(-85) 

Resultatet var att den psykiska 

hälsan förbättrades efter 1 månad 

efter behandlingen och fortsatta 

vara bra vid 3 och 6 månader. 

Endast 12,5 % hade led av psykisk 

ohälsa direkt efter behandlingen, 

och minskade till 8 % över tid. 

Många patienter värderade högt de 

interpersonella relationerna. Den 

eftervården som var vanligast att 

använda var relaterade till 

ekonomiska problem. 

P 

I 

Shay, L. A., 

Parsons, H. M., 

& Vernon, S. 

W.  

2017 

USA 

 

Survivorship Care 

Planning and 

Unmet Information 

and Service Needs 

Among Adolescent 

and Young Adult 

Cancer Survivors. 

 

Syftet är att undersöka 

planeringen av eftervården hur 

mottagande av skriftlig 

behandlingssammanfattning 

och instruktioner för 

uppföljningsvård. Detta samt 

hur det är förknippat med unga 

vuxna som överlevt cancer. 

Design: Icke experimentell 

tvärsnittsstudie. 
Urval: Personer som drabbats av 

cancer i åldrarna 15–39 år. De 

som fått diagnosen innan 15 eller 

efter 40 års ålder sållades bort. 
Datainsamling: Forskarna 

skickade ut enkäter via internet.  
Analys: Anpassad multivariabel 

logistisk regressionsmodell 

användes för att analysera data. 

 

 

 

 

 

12 077 

(-10 682) 

Resultatet av studien visar att 

endast 30% av deltagarna erhållit 

skriftlig 

behandlingssammanfattning. 86% 

av deltagarna har följt 

instruktioner de fått om eftervård. 

78% har erhållit information om 

sena komplikationer efter avslutad 

behandling, 51% har fått 

information om risk för cancer 

inom familjen samt 45% har fått 

information om fertilitetspåverkan.  

P 

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 
 



     VIII 

Författare 
År 

Land 
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Smits-Seemann, 

R. R., Kaul, S., 

Zamora, E. R., 

Wu, Y. P., & 

Kirchhoff, A. C.  

2016 

USA 

Barriers to follow-

up care among 

survivors of 

adolescent and 

young adult cancer 

 

Syftet med studien är att 

undersöka vad det finns för 

hinder för unga vuxna 

canceröverlevare att fortsätta 

med eftervård, detta utöver 

kostnadsproblematiken. 

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: Kriterierna för deltagarna 

var mellan 15–39 år, varit sjuka 

efter 1/1 2006 samt att de var 18 

år eller äldre vid 

undersökningstillfället. 
Datainsamling: Data samlades in 

genom fokusgruppsdiskussioner.  
Analys: NVivo användes för 

kvalitativ kodning och 

sammanfattade teman för att 

analysera data. 
 

 

 

 

28 

(0) 

De hinder att gå på efterkontroller 

som deltagarna såg var brist på 

kommunikation kring eftervården, 

rädsla för återfall, de vill gå vidare 

i livet, att de inte funkar med 

vardagspusslet samt att deltagarna 

inte uppfattade att de hade några 

symtom som tyder på återfall.  

 

K 

I 

Sodergren, SC., 

Husson, O., 

Rohde, GE., 

Tomasewska, 

IM., Griffiths, 

H., Pessing, A., 

Yarom, N., 

Hooker, L., Din, 

A., & 

Darlington AS. 

2018 

Storbritannien 

Does age matter? A 

comparison of 

health-related 

quality of life 

issues of 

adolescents and 

young adults with 

cancer. 

 

 

Syftet med studien är att 

undersöka Health-related 

quality of life hos personer 

som drabbats av cancer i 

grupperna: unga vuxna i 

åldrarna 14–25 år och jämföra 

detta mot vuxna i åldrarna 26–

60 år.  

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: Personer som är under 

behandling för sin cancer. De 

deltagande var mellan 14–60 

år.  De blev sedan indelade i två 

åldersgrupper unga vuxna 14–25 

år samt vuxna 26–60 år.  
Datainsamling: Data insamlades 

genom intervjuer. 
Analys: Chi-kvadrerade 

statistiken och ANOVA 

användes för att analysera data. 

 

 

 

 

58 

(0) 

33 utav de som deltog i studien var 

unga vuxna samt 25 av deltagarna 

var äldre vuxna. En del frågor 

ansågs relevanta och viktiga i alla 

åldersgrupper som symtom, 

känslomässig påverkan, livsstil 

samt biverkningar relaterade till 

behandlingen. En del frågor ansåg 

de unga vuxna var viktigare än vad 

de äldre vuxna ansåg, dessa frågor 

rörde avbruten utbildning, ökad 

mognad, tristess, fertilitet och 

förändring i levnadsförhållanden. 

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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Taylor, N., 

Absolom, K., 

Snowden, J., & 

Eiser, C.  

2015 

Storbritannien 

Need for 

psychological 

follow-up among 

young adult 

survivors of 

childhood cancer 

Syftet med studien är att 

undersöka behovet av 

psykologisk uppföljning bland 

unga vuxna som överlevt 

cancer i barndomen. 

Design: Icke experimentell 

tvärsnittsstudie. 
Urval: Unga vuxna som överlevt 

cancer i barndomen. Personerna 

ska ha fått diagnosen mellan 

1990–2005. 16–35 år. 
Datainsamling: Genom en enkät 

har data samlats in. 
Analys: Regressionsanalys 

användes för att analysera data. 

 

 

 

 

 

218 

(-100) 

I studien framkom det att många 

utav dessa patienter i dag lider av 

PTSD eller PTSD liknande 

symtom. Genom att komma fram 

till detta rekommenderar forskarna 

rutinmässig psykologisk screening 

för alla som överlevt cancer i 

barndomen.  

P 

I 

Van der Gucht, 

K., Takano, K., 

Labarque, V., 

Vandenabeele, 

K., Nolf, N., 

Kuylen, S., … 

Raes, F.  

2017 

Belgien 

A Mindfulness-

Based Intervention 

for Adolescents 

and Young Adults 

After Cancer 

Treatment: Effects 

on Quality of Life, 

Emotional Distress, 

and Cognitive 

Vulnerability 

Unga vuxna som överlevt 

cancer löper en ökad risk för 

psykisk stress. Studien 

undersökte effekten av en 

mindfulness baserad 

intervention relaterat till 

psykisk stress och livskvalité.  

Design: Icke experimentell 

longitudinell studie. 
Urval: Canceröverlevare och 

färdigbehandlade. Unga vuxna i 

åldrarna 14–24 år. Deltagarna 

fick inte lida av någon klinisk 

bekräftad allvarlig psykisk 

sjukdom och behövde kunna 

göra sig förstådda på tyska.  
Datainsamling: Data samlades in 

via olika frågeformulär som 

delades ut vid flertalet tillfällen. 
Analys: Multilevel Modell 

användes för att analysera data. 

 

 

 

  

16 

(-2) 

Resultatet av undersökningen var 

att interventionen av mindfulness 

medförde en minskad psykisk 

stress samt en minskning av 

negativa attityder gentemot sig 

själva. En annan sak studien 

visade på var en förbättring hos de 

medverkande när det kommer till 

färdigheterna i mindfulness.  

P 

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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Vetsch, J., 

Rueegg, C. S., 

Mader, L., 

Bergstraesser, 

E., Rischewski, 

J., … Michel, G.  

2016  

Schweiz 

Follow-up care of 

young childhood 

cancer survivors: 

attendance and 

parental 

involvement. 

Supportive Care in 

Cancer 

Syftet med studien är att belysa 

uppföljningen av unga vuxna 

canceröverlevare samt 

föräldrarnas ansvar och 

påverkan i uppföljningen. 

Design: Icke experimentell 

tvärsnittsstudie. 
Urval: Föräldrar till barn som 

överlevt cancer i åldern 11–17 år 

som fanns med i schweiziska 

barndcancerregistret. 
Datainsamling: Data samlades in 

genom en enkät som skickades 

ut. 
Analys: Beskrivande statistik, 

chi-kvadratisk statistik och t- 

tester användes för att analysera 

data. 

309 

(-120) 

Artikeln visar att utbildning av de 

överlevande och deras föräldrar 

har betydelse och ökar 

effektiviteten av eftervården samt 

kan öka närvaron på längre sikt. 

P 

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 
 


