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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Under ungdomsåren så utvecklar ungdomar sin identitet, de får en förändrad 
tidsuppfattning från att ta dagen som den kommer till att göra framtidsplaner samt att den 
kognitiva förmågan utvecklas. Detta sker olika beroende på bland annat demografiska 
faktorer. Psykisk ohälsa är ett vagt begrepp utan någon klar definition men i denna studie 
kommer det innefatta ångest, oro och nedstämdhet. Mellan 1988-2005 har psykisk ohälsa 
ökat med 30 procent hos flickor och 14 procent hos pojkar. Varför denna ökning skett är 
oklart. Relationer till vänner hade stor påverkan på psykisk ohälsa hos ungdomar. År 2009 
var det drygt 200 ungdomar som drabbades av cancer. De vanligaste cancerformerna är 
skelettumörer, leukemi och maligna lymfom. Behandling av dessa sker genom cytostatika, 
strålbehandling och kirurgi. Vid omvårdnad av en cancersjuk ungdom är det av stor vikt att 
skapa tillit, förtroende, vara ärlig, ge korrekt information, spendera tid med ungdomarna 
och skapa gemensamma mål om framtiden.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva psykisk ohälsa hos ungdomar med cancer under 
behandlingstiden. 
 
Metod 
Den metod som valdes utifrån syftet var en litteraturbaserad studie. Det innebär att 
vetenskapliga artiklar och/eller vetenskapliga rapporter har insamlats och kritiskt granskats 
för att sedan sammanställas utifrån uppsatsens syfte. Artiklar har sökts i databaserna 
Pubmed, Cinahl och Psychinfo. Denna studie har inkluderat 16 vetenskapliga artiklar både 
kvantitativa och kvalitativa.  
 
Resultat 
Nydiagnostiserade ungdomar med cancer upplever mer psykisk ohälsa än sina friska 
jämnåriga. Denna utveckling ändras och efter 12 månader finns det ingen skillnad samt vid 
18 månader har de mindre psykisk ohälsa än friska ungdomar. Utseendeförändringar som 
kunde uppstå relaterat till cancer upplevdes som påfrestande vilket resulterade i att sociala 
situationer kunde orsaka psykisk ohälsa. Ungdomarna behövde stöd från familj, vänner och 
sjukvårdspersonal för att må bättre. Detta skedde i form av uppmuntran, tröst, närvaro och 
att de lyssnade på ungdomarna.  

 
Slutsats 
Det är viktigt för sjuksköterskor att respektera ungdomarnas integritet, ge mycket 
information, vara trovärdiga och stödjande under hela sjukdomstiden. 
 

 

Nyckelord: cancer, ungdomar, psykisk ohälsa, emotionell och socialt stöd, information. 
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BAKGRUND 

Barn definieras inom ålderspannet 0-18 år (Regeringskansliet, 2006). I föreliggande studie  
är ungdomar en tidsperiod av barndefinitionen och vid benämning av yngre barn kommer 
författarna avse de under 10 år. Ungdom är ett begrepp som i likhet med det engelska 
begreppet adolescence kan definieras inom åldersspannet 10-20 år. Slutåret beror på att det 
är först något år efter ungdomar slutar gymnasiet som de flyttar hemifrån, börjar arbeta 
eller studera på högskola och därmed startar sitt vuxenliv. Inom ungdomsmedicin, som är 
en åldersbaserad specialitet där utgångspunkten är en helhetsbild av ungdomen som 
baseras på gemensamma grundförutsättningar angående fysisk, psykisk och sociala 
avseenden, används begreppet adolescens för att dela in ungdomsåren i tre faser, tidig, 
mellan- och senadolescens (Berg Kelly, 1998).  
 
Ungdomars psykiska utveckling 
 
Tidig adolescens 
 
Tidig adolescens avser flickor i åldrarna 10-13 år och pojkar i åldrarna 11-14 år (Berg 
Kelly, 1998). Under denna fas utvecklas ungdomarnas kognitiva förmåga, de börjar förstå 
abstrakta begrepp och hur saker och ting hänger ihop med varandra (Berg Kelly, 1998; 
Spear, 2000). Däremot är ungdomarna inte redo för komplexa tankekedjor och analyser av 
företeelser, vilket kan leda till missförstånd. I denna ålder upplever ungdomarna viss 
osäkerhet och är självkritiska. De vill inte avvika från mängden då det som avviker är 
något som andra kan observera och skratta åt. Det kan vara pinsamt att vara för lång eller 
för kort, ha fel kläder och vara tidigt eller sen i puberteten. Under denna fas vill ofta sjuka 
ungdomar inte berätta om sin sjukdom för sina jämnåriga utan det viktigaste är att passa in. 
Trots denna osäkerhet så har ungdomarna ofta en stark självkänsla då de insett att de klarar 
av att förstå världen bättre. De känner sig osårbara och upplever att de kan allt. 
Ungdomarna jämför sig ofta med sina föräldrar och andra vuxna där de vuxna framstår 
som gamla och förlegade. Detta gör att ungdomarna känner sig överlägsna. Här börjar 
många ungdomar tycka att de klarar sig själva och egentligen kan flytta hemifrån, en 
psykologisk frigörelse sker (Berg Kelly, 1998). Något som kan ses som vanligt hos 
ungdomar i USA är att de utvecklar negativa beteenden såsom skolk, inte lyssnar på sina 
föräldrar samt droganvändning. Åttio procent av ungdomar mellan 11-15 år gör detta varje 
månad. I dessa negativa beteenden ingår även att ungdomarna tar större risker vilket leder 
till att mortaliteten av ungdomar ökar under hela ungdomstiden (Spear, 2000).   
 
Mellanadolescens 
 
Hit räknas flickor i åldern 13-16 år och pojkar 14-17 år. Här utvecklas ungdomarnas 
tänkande och då främst deras analytiska förmåga. Dessutom ändras tidsbegreppen och 
ungdomarna lever inte längre bara i nuet.  När ungdomarna kommer in i 
mellanadolescensfasen så är de fysiskt välutvecklade men de känner sig inte som vuxna 
och har ännu inte hittat sin roll i vuxenvärlden. Detta gör att ungdomarna börjar tänka 
mycket angående denna roll vilket resulterar i att de börjar söka efter en egen identitet 
(Berg Kelly, 1998).  Identitetsutvecklingen sker i både den inre och den yttre världen. Den 
inre världen innefattar självkänsla, självbild, attityder och värderingar samtidigt som den 
yttre världen innefattar omgivningen som ger personen de psykiska utmaningarna som den 
inre världen måste bearbeta. För att en utveckling ska ske så måste individen engagera sig, 
ifrågasätta det naturliga samt det som betraktas som normalt för att kunna skapa sina egna 
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åsikter. Detta blir av stor vikt i dagens samhälle när media förmedlar ett ständigt flöde av 
information att ta ställning till och valsituationer ständigt presenteras (Johansson, 2006). 
Allt detta gör det svårt att få sjuka ungdomar i denna ålder att följa sin behandling. De har 
ofta starka åsikter hur behandlingen ska gå till och hur de vill leva med sjukdomen (Berg 
Kelly, 1998). 
 
Under identitetssökandet söker sig ungdomarna ofta bort från sina föräldrar då de under 
uppväxten hört föräldrarnas åsikter angående deras blivande roll som vuxna. Istället söker 
ungdomarna sig till vänner och andra vuxna såsom lärare, sjuksköterskor, idrottsledare och 
vänners föräldrar. Med dessa diskuterar de och jämför föräldrarnas åsikter och på detta sätt 
kan ungdomarna prova olika identiteter. Detta sker även genom att ungdomarna går med i 
olika föreningar och sociala grupper (Berg Kelly, 1998). Dessa blir allt viktigare i denna 
ålder och ungdomar spenderar en tredjedel av sin vakna tid med att prata med jämnåriga. 
Detta ingår i frigörelse från föräldrarna vilket kan leda till konflikter. Umgänget med 
jämnåriga kan vara positivt och negativt. Det positiva är att de kan dela erfarenheter och 
upplevelser med varandra medan negativa konsekvenser kan vara att ungdomen får 
destruktiva beteenden såsom fuska, stjäla samt förstörelse (Spear, 2000). Ungdomarna har 
även i tidigare åldrar gått med i sociala grupper. Skillnaden nu är att de börjar ifrågasätta 
vad denna grupp ger dem, vilket gör att de kan byta grupper ofta tills de hittar en där de 
passar in. Detta gör att identiteten blir mångbottnad (Johansson, 2006). 

 
Senadolescens 
 
Senadolescens är flickor i åldern 16-20 år och pojkar 17-20 år. Identitetssökningen som 
gjorts under tidigare faser har gjort att ungdomarna nu börjar känna sig säkrare på sina 
behov och sin framtida roll i det vuxna samhället. Om denna sökning fått ske självständigt 
och utan styrning av föräldrar så blir det den rätta identiteten för individen. Trots detta så 
blir det oftast så att ungdomarna väljer en roll som sammanstämmer med föräldrarnas 
tankar om ungdomens framtid. När detta val gjorts börjar föräldrarna betraktas som en 
resurs igen för diskussioner och råd. Under denna fas bildas mycket nya relationer och 
kanske främst med det andra könet då ungdomarna nu känner sig mer säkra på sig själva 
och i att skapa nya relationer (Berg Kelly, 1998).  
 
De flesta ungdomar har nu uppnått vuxennivå med sitt kognitiva tänkande (Berg Kelly, 
1998) men de har ännu inte nått samma nivå på det känslomässiga planet. Känslorna är 
något som styr beteenden och beslutsfattanden. Då känslorna ej är fullt utvecklade 
påverkas ungdomar lättare av grupptryck än vuxna (Steinberg, 2005). Skillnaderna syns 
när ungdomarna ska fatta beslut under stressfulla förhållanden vilket de inte klarar lika bra 
som vuxna (Spear, 2000). Det som tar upp mest plats i ungdomarnas tankar är parbildning 
samt olika yrkesroller som är intressanta inför framtiden. De börjar göra framtidsplaner då 
tidsuppfattningen nu är på vuxennivå samt inse möjliga samband och konsekvenser av 
handlingar de tidigare gjort. De börjar nu förstå att de inte är osårbara och ser hinder för 
deras framtidsdrömmar såsom dåliga betyg. Eftersom ungdomarna inte har så stor 
livserfarenhet så kan de bli handlingsförlamade när de ser sina drömmar försvinna och inte 
inse att andra alternativ är lika bra i längden. Det gör att självkänslan sjunker och att de kan 
lätt bli pessimistiska (Berg Kelly, 1998). Ungdomars utveckling sker mellan drömmar och 
realitet eller möjligheter och begränsningar (Johansson, 2006). 
 
Enligt Berg Kelly (1998) är ungdomar socialt utsatta. När de går ut skolan så förlorar de 
skolkamrater och vuxna i skolan som kan ha varit betydelsefulla för ungdomarna. Om 
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ungdomarna sedan börjar flytta för att arbeta eller studera på annan ort förloras även de 
närmsta vännerna. Antingen av att ungdomen flyttar själv eller att dennes vänner flyttar. 
Detta gör att vännerna som spelade så stor roll under mellanadolescensfasen nu börjar 
tappa sin betydelse. Vännerna behövs inte lika mycket nu när identiteten är utvecklad. För 
sjuka ungdomar kan det i denna ålder bli en stor omställning då de byter ifrån 
barnavdelningar till vuxenavdelningar. Det kan ta tid för dem att bygga upp nya kontakter 
och känna sig hemma (Berg Kelly, 1998).  
 
Alla ungdomar utvecklas olika beroende på faktorer som kön, klass, etnicitet och 
uppväxtvillkor samt hur dessa samverkar. Ungdomsbilden ser väldigt olika ut för alla men 
det ställs många krav på unga i dagens samhälle, de ska prestera i skolan, lyckats socialt, se 
bra ut och bygga upp sin egen identitet. Det har lett till att många unga mår psykiskt dåligt 
(Johansson, 2006). 
 
Psykisk ohälsa 
 
Psykisk ohälsa är ett vagt begrepp som definieras och sammanställs annorlunda i olika 
studier. När psykisk ohälsa mäts används olika skalor och ibland även självkonstruerade 
frågor (Forsell & Dalman, 2004). Manderscheid, Ryff, Freeman, McKnight-Eily, Dhingra 
och Strine (2010) menar att psykisk ohälsa innefattar; kognitiv förmåga, känslor, beteende 
samt att fokusera på helheten av människan och inte bara på sjukdomar och diagnoser. 
Wilkinson-Lee, Zhang, Nuno och Wilhelm (2011) beskrev psykisk ohälsa som sorgsenhet, 
hopplöshet och dålig självkänsla. Socialstyrelsen (2009a) skriver i folkhälsorapporten att 
psykisk ohälsa är oro, ångest, ängslan, sömnsvårigheter, Laukkanen, Hintikka, Kylmä, 
Kekkonen och Marttunen (2010) skrev om ångest men dessutom om depressiva symtom 
som exempel på psykisk ohälsa. Föreliggande studie kommer att definiera psykisk ohälsa 
som oro, ångest, och nedstämdhet. Orden har definierat efter Svensk ordbok utgiven av 
Svenska Akademin; Oro (2009, s. 2241) definieras som ”(lättare) upprördhet, rädsla och 
olust”, ångest (2009, s. 3652) som ”stark negativ känsla av att vara utsatt för press eller 
(obestämda) hot” och nedstämdhet (2009, s. 2095) som ”inte känner någon glädje eller 
hoppfullhet”. 
 
I Finland var nedstämdhet den vanligaste orsaken till att ungdomar, både pojkar och 
flickor, sökte hjälp för psykisk ohälsa. Efter depressiva symtom var de vanligaste 
orsakerna för flickor att söka hjälp; problem i sociala situationer, ångestsymtom och skol- 
eller arbetsproblem. För pojkar var ordningen annorlunda då skol- eller arbetsproblem, 
ångest symtom och våldsbeteenden var vanligast (Laukkanen et al., 2010). Liknande 
förhållanden återfanns i Sverige, från åren 1988-89 till 2004-05  hade andelen som uppgav 
besvär med ångest, oro och ängslan ökad med 30 procent för flickor (16-24 år) och 14 
procent för pojkar (16-24 år). Antalet vårdade på sjukhus för ångestsymtom har 
fyrdubblats mellan åren 1997-2007. Det är oklart varför det skett en ökning av psykisk 
ohälsa hos ungdomar men det ökade oberoende av demografiska faktorer så som 
familjeförhållande, födelseland, arbetsmarknadsstatus och föräldrarnas socioekonomi 
(Socialstyrelsen, 2009a).  
 
Ungdomar hade mer ångest och depressiva symptom om de hade färre vänner, ingen 
kärleksrelation och lägre social status. För ungdomarnas psykiska hälsa var det viktigt att 
ha en bästa vän. Om vännerna hade flera positiva kvalitéer hade ungdomarna mindre social 
ångest, däremot påverkade det inte deras depressiva symtom i lika stor utsträckning (La 
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Greca & Moore Harrison, 2005). Att ha en bra skolsamhörighet gjorde att ungdomarna 
hade bättre psykisk hälsa (Wilkinson-Lee et al., 2011).   
 
Cancer hos ungdomar 
 
År 2009 drabbades totalt 54 611 personer i Sverige av cancer och av dessa drabbades 376 
barn mellan 0-19 år. I åldrarna 10-19 år var det totalt 210 stycken som drabbades av cancer 
av dessa var 117 pojkar och 93 flickor (Socialstyrelsen, 2010). Vanliga cancerformer hos 
ungdomar är skelettumörer, maligna lymfom och leukemi (Reitan & Schölberg, 2003) 
 
Skelettumörer 
 
De två vanligaste skelettumörerna är osteosarkom och Ewings sarkom (Reitan & 
Schölberg, 2003). År 2009 drabbades 46 ungdomar mellan 10-19 år av cancer i ett 
skelettben, detta motsvarar cirka 28 procent av dem som drabbades av skelettumörer, barn 
och vuxna, i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Osteosarkom är cancertumör i skelettet och 
drabbar oftast i skelettbenen nära knäleden (Socialstyrelsen, 2009b). Det vanligaste 
debutsymtomet är värk även under natten och kan ibland förväxlas med ”växtvärk” (Reitan 
& Schölberg, 2003). Behandlingen består av intensiva cytostatika behandlingar för att 
minska tumören, efter det krävs en operation och i vissa fall amputation. Efter operation 
brukar cytostatika behandling vara nödvändig i cirka sex månader (Socialstyrelsen, 2009b). 
Ewings sarkom är en tumör i skelettet och påminner om osteosarkom men patienten kan 
uppleva mer allmänna symtom som feber, trötthet och anemi. Behandlingen består främst 
av en aggressiv cytostatika behandling. Vid svåråtkomlig tumör kan cytostatika 
kombineras med operation eller strålning (Reitan & Schölberg, 2003). Prognoserna för 
dessa sjukdomar är god där de flesta överlever (Socialstyrelsen, 2009b). 
 
Leukemi 
 
Leukemi drabbade 50 ungdomar år 2009, detta är 2,3 procent av dem som drabbades av 
leukemi, barn och vuxna, i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Leukemi är cancer i benmärgen 
(Reitan & Schölberg, 2003). Det finns olika typer av leukemi där den vanligaste är akut 
lymfatisk leukemi (ALL) och drabbar ca 85 procent av alla med leukemi. Därefter akut 
myeloisk leukemi (AML) som står för tio procent samt kronisk myeloisk leukemi (KML) 
och andra icke akuta leukemier som drabbar fem procent. Behandling av leukemi består 
främst av olika kombinationer av cytostatika, i vissa fall förekommer även 
stamcellstransplantation eller strålning. Prognosen för överlevnad är cirka 80 procent för 
dem som drabbades av ALL och något sämre för resterande grupper (Socialstyrelsen, 
2009b) 
 
Maligna lymfom 
 
Maligna lymfom delas in i två olika grupper, Hodgkins lymfom och non-Hodgkins 
lymfom. Dessa debuterar oftast mellan åldrarna 15-40 år (Reitan & Schölberg, 2003). Av 
maligna lymfom drabbades totalt 35 ungdomar vilket är två procent av dem som drabbades 
utav maligna lymfom, barn och vuxna, i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Hodgkins 
lymfom behandlas med cytostatika och i vissa fall i kombination med strålbehandling. Den 
har en mycket god överlevnadsprognos då cirka 90 procent överlever (Socialstyrelsen, 
2009b). Non-Hodgkins lymfom är nära besläktat med leukemi (Reitan & Schölberg, 2003) 
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och behandlas med olika kombinationer av cytostatika under en längre period som kan 
pågå i flera år. Prognoser för överlevnad är cirka 85 procent (Socialstyrelsen, 2009b).  
 
Behandlingar av cancer 
 
Behandlingstid är olika beroende på vilken cancerform ungdomarna har. Allt från en dag 
till ett par år. Alla behandlas efter ett behandlingsprotokoll som framtagits av ett 
internationellt forskningssamarbete. Protokollet är en mall som anpassas efter individuella 
egenskaper (Barncancerfonden, u.å.). Att betraktas som botad är svårt då det endast krävs 
en liten mängd tumörceller för att sjukdomen ska återkomma. Istället för botade används 
begreppet relativ 5-årsöverlevnad som innebär hur stor andel cancerpatienter som är i livet 
efter fem år jämfört med normalbefolkningen i samma ålder (Socialstyrelsen, 2009b). 
Föreliggande studie kommer betrakta ungdomar under behandling som de som inte 
kommit upp i denna femårs period. 
 
Cytostatika 
 
Cytostatika påverkar celldelningen och hindrar celler från att dela sig. Detta har inverkan 
på både sjuka och friska celler. De friska cellerna har en snabbare återhämtningsförmåga 
än sjuka celler vilket gör att de hinner återhämta sig mellan cytostatikakurerna. 
Biverkningar uppstår lätt i organ där det sker en snabb celldelning såsom benmärg där det 
främst är leukocyterna som påverkas vilket gör att patienten blir extra känslig för 
infektioner. Slemhinnor reagerar också lätt, de blir irriterade och kan även bli infekterade 
av bakterier eller svamp. Vissa cytostatika inverkan på hårsäckarna och orsakar håravfall 
(Reitan & Schölberg, 2003). Ytterligare vanliga biverkningar av cytostatika är illamående 
och kräkningar. De uppstår relativt snabbt, inom 24 timmar efter administreringen av 
cytostatikakuren (Schnell, 2003).        
 

Strålbehandling 
 
Strålbehandlingen angriper celler vid celldelning och hindrar dem från att dela sig. Det är 
samma princip som vid cytostatika, att friska celler återhämtar sig snabbare än sjuka 
(Reitan & Schölberg, 2003). Bieffekter kan patienten få direkt efter strålningen men även 
vid senare tidpunkt. Vilka bieffekter som uppstår beror på hur stor yta och vilket område 
som får strålning. Tidiga biverkningar är irriterad hud och slemhinnor, hårbortfall och 
fatigue (Hoffman & Yock, 2009), som är extrem trötthet och innefattar utmattning, svaghet 
och kraftlöshet (Reitan & Schölberg, 2003).  
 
 

Kirugi 
 
Kirurgiskbehandling är vanligast om patienten har en lokaliserad tumör. Tanken med 
operationen är att avlägsna all sjuk vävnad och bevara den friska i den mängd det går. 
Trots detta får en tredjedel av patienterna återfall då cancern hunnit sprida sig innan 
operationen. Ibland genomförs kirurgisk behandling även om det är känt att cancern spridit 
sig. Detta görs antingen för att om den primära tumören tas bort kan sedan eventuella rester 
av tumören och spridningen behandlas med cytostatika, eller så görs det för att förhindra 
tumören från att fortsätta växa och orsaka smärta. Resultatet av behandlingen varierar 
beroende på diagnos och utbredning (Reitan & Schölberg, 2003).   
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Psykisk omvårdnad av ungdomar med cancer på sjukhus 
 
När det gäller den psykiska omvårdnaden av cancersjuka ungdomar har det visats sig att 
skapa tillit och förtroende är av stor vikt (Olsen & Harder, 2011; Ritchie, 2001a). Det krävs 
en förmåga att kunna tolka och förstå ungdomars beteende (Ritchie, 2001a).  
 
Genom att ge korrekt information och ha en ärlig kommunikation skapade 
sjukvårdspersonalen en trygghet för ungdomarna (Hedström, Skolin & von Essen, 2004; 
Morgan, Davies, Palmer & Plaster, 2010). Trygghet kunde också skapas genom att 
spendera tid med ungdomarna utan föräldrarnas närvaro då det kunde vara svårare för 
ungdomarna att slappna av när föräldrarna var i närheten enligt sjukvårdspersonalen (Olsen 
& Harder, 2011). Detta kunde dessutom bildas genom att skapa gemensamma mål om 
framtiden och öka ungdomarnas delaktighet i vården (Olsen & Harder, 2011; Ritchie, 
2001a).  
 
Ett alternativ som sjukvårdspersonalen kunde använda sig av för att få ungdomarna att 
öppna sig till samtal var att måla och teckna. Fokus hamnade då på teckningarna istället för 
ungdomarna och de blev mer avslappnade och lättare att prata med (Rollins, 2005). Något 
nytt som kommit på senare år är musikterapi där ungdomarna får lära sig spela ett 
instrument, antingen själva eller i grupp, då detta har visat minska ångest (Morgan et al., 
2010). I studien av Olsen och Harder (2011) tyckte sjuksköterskorna att ungdomarna hade 
lättare att öppna sig på kvällen och natten. Sjuksköterskan hade oftast lite lugnare och det 
var stillsammare på avdelningen (Olsen & Harder, 2011). För att få ungdomarna att öppna 
sig var det av vikt att lyssna och låta dem ställa frågor (Hedström et al., 2004; Morgan et 
al., 2010).  
 
Sjuksköterskor ansåg att de behövde vara kunnig på cancerområdet, veta hur man vårdar 
och hjälper på bästa sätt (Hedström et al., 2004; Morgan et al., 2010). Det är av stor vikt att 
ungdomarna ska få möjligheten att leva ett så normalt liv som möjligt eftersom det händer 
mycket i utvecklingen. Att som sjuksköterska försöka hjälpa till med detta är en stor del av 
omvårdnaden enligt sjuksköterskorna. Till exempel att vara flexibel runt behandlingarna 
och procedurer runt dessa och på så sätt kunna få ett förtroende hos ungdomarna (Morgan 
et al., 2010).  

Denna omvårdnad överensstämmer med Cohens (2004, ss. 676-677) definitioner av stöd 
som är följande:  
 

Social support refers to a social network’s provision of psychological and material 
resources intended to benefit an individual’s ability to cope with stress… 
Informational support refers to the provision of relevant information 
intended to help the individual cope with current difficulties and typically 
takes the form of advice or guidance in dealing with one's problems. 
Emotional support involves the expression of empathy, caring, reassurance, 
and trust and provides opportunities for emotional expression and venting. 

 
Föreliggande studie kommet utgå från denna definition när begreppen social-, emotionellt- 
och informationsstöd användas. 
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Aktuell forskning 
 
Aktuell forskning fokuserar bland annat på psykisk ohälsa hos föräldrar med cancersjuka 
barn. Enligt Lindahl Norberg och Boman (2008) har de mer ångest och depressiva symtom 
än föräldrar med friska barn. Mödrar till cancersjuka barn mår signifikant sämre än mödrar 
med friska barn i upp till två och halvt år efter diagnos. Fäder med cancersjuka barn mådde 
sämre än fäder med friska barn upp till fem år efter diagnos. Pöder, Ljungmanz och von 
Essen (2008) visade i sin studie att föräldrar till cancersjuka barn har större risk att få akut 
stressymtom och posttraumatisk stress vid diagnosen av cancer men risken är inte lika stor 
efter fyra månader. Yngre föräldrar hade högre risk att få akut stress syndrom än äldre 
föräldrar och detsamma gällde de som arbetade och inte arbetade samt om föräldrar hade 
en flicka visades högre risk för akut stressyndrom. 
 
Seitz et al. (2010) visade att vuxna som överlevt cancer har större risk för depression och 
ångest än de som aldrig haft cancer. Kvinnor som överlevt cancer har signifikant högre 
kliniska symtom än kvinnor som aldrig haft cancer, hos män fanns inte denna signifikans. 
Generellt mådde de överlevande mer dåligt än de som aldrig haft cancer (Seitz et al., 
2010). Vid tidig ålder för diagnos blev de överlevande mer känsliga för ångest men de 
hade mindre ångest desto längre tid sen diagnos (Servitzoglou, Papadatou, Tsiantis & 
Vasilatou-Kosmidis, 2008). I en ny studie från Sverige av Sundberg, Lampic, Arvidson 
och Wettergren (2011) visade att 20 procent av de som överlevt barncancer är i behov av 
stöd. Det stöd som efterfrågades mest var psykosocialt stöd från rådgivare, psykologer eller 
jämnåriga. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan överlevande och den friska 
kontrollgruppen angående hantering av stressfaktorer som konfronteras i dagliga livet. De 
överlevande som var i behov av stöd hade även svårt att hantera stressfaktorer.  
 

Problemformulering 
 
Under ungdomsåren sker en omfattande kognitiv utveckling där ungdomar börjar förstå 
tankekedjor och analyser av företeelser. Det är under denna period som 
identitetsutvecklingen sker och den kognitiva utvecklingen når upp till vuxennivå (Berg 
Kelly, 1998). Samtidigt som detta sker börjar omgivningen ställa högre krav angående 
skola och relationer. Förväntningarna gör att många ungdomar har drabbats av psykisk 
ohälsa (Johansson, 2006), vilket har ökat hos pojkar och flickor sen slutet av 1980-talet 
(Socialstyrelsen, 2009a). Att drabbas av cancer är omtumlande och skapar mycket känslor 
eftersom det sker en stor förändring i livet (Reitan & Schölberg, 2003). Drygt 200 
ungdomar drabbades av cancer år 2009 i Sverige. Cancer är en allvarlig dödlig sjukdom 
som de senaste åren fått bra överlevnadsprognoser men kräver ihärdiga behandlingar 
(Socialstyrelsen, 2009b; 2010). Aktuell forskning fokuserar bland annat på hur föräldrar 
till cancersjuka barn mår (Pöder et al., 2008; Lindahl Norberg & Boman, 2008) samt 
beskriver hur de som överlevt barn- och ungdomscancer mår (Seitz et al., 2010; 
Servitzoglou et al., 2008; Sundberg et al., 2011). Det finns även forskning på hur 
ungdomar upplever sin psykiska ohälsa vid en cancersjukdom utifrån ett patientperspektiv 
men inte i samma utsträckning. Det är därför relevant att fokusera på hur ungdomarna 
upplever psykisk ohälsa, eftersom i professionen som sjuksköterska kan vi komma att möta 
denna patientgrupp. För att kunna bemöta och vårda ungdomar med cancer på adekvat sätt 
behöver vi förstå hur de upplever psykisk ohälsa och vad de vill ha för stöd under 
behandlingen.  
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva psykisk ohälsa under behandlingstiden hos ungdomar 
med cancer. 
 
Frågeställningar 
 
Hur yttrar sig psykisk ohälsa hos ungdomar med cancer? 
 
Vad efterfrågar ungdomar med cancer i form av information, emotionellt och socialt stöd?  
 
Vilka behov har ungdomar med cancer under behandlingstiden? 
 

METOD 

Val av metod 
 
Metoden för detta arbete var en litteraturbaserad studie då en beskrivning av ett område 
skulle utföras och utifrån syftet ansåg författarna att denna metod var lämpligast för 
studien. Allmän litteraturstudie innebär att vetenskapliga artiklar och/eller vetenskapliga 
rapporter har insamlats och kritiskt granskats för att sedan sammanställas utifrån 
uppsatsens syfte (Forsberg & Wengström, 2008). I denna studie har både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar inkluderats.  
 
 
Urval och urvalskriterier 
 
Utifrån syfte och frågeställningar har urvalskriterier utformats. De begränsningar som 
gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, detta för att författarna skulle 
kunna läsa och analysera artiklarna utan översättningshjälp. Artiklarna skulle fokusera på 
ungdomar med cancer då det är dem som syftet innefattar. För att studien ska innehålla 
relevant material valdes urvalskriteriet att artiklarna skulle vara publicerande inom 10 år 
och artiklarna ska varit utförda i västvärlden. Artiklar som yttrade sig genom ett föräldra-, 
syskon- samt sjukvårdspersonalens perspektiv uteslöts då det ansågs väsentligt för syftet 
att utgå från artiklar ur ungdomarnas perspektiv. Författarna uteslöt de ungdomar som 
överlevt cancer då studien syftar till ungdomar under behandlingstiden. Överlevande är de 
som överlevt behandlingstiden. 
 
Datainsamling 
 
Innan databassökningen genomfördes en handledning med bibliotekarie där olika 
sökstrategier identifierades (Forsberg & Wengström, 2008). Litteratursökning har 
genomförts i databaserna Pubmed, Cinahl och Psychinfo. Pubmed innefattar artiklar inom 
medicin, omvårdnad samt odontologi och där valdes sökord ut genom Medical Subject 
Headings (MeSH-termer). Databasen Cinahl innefattar artiklar inom omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi, där hittades sökorden genom att använda headings. 
Slutligen användes Psychinfo som är en databas som innefattar psykologisk forskning 
inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden (Forsberg & Wengström, 2008). 
Även där användes headings som sökord. Headings och MeSH-termer användes för att 
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hitta resultat så nära syftet som möjligt. De sökord som har använts är cancer, neoplasms, 
anxiety, depression, adolescence depression, adolescent cancer, psychosocial well-being, 
psychological, support, needs, information, nursing care, emotions, well-being, 
socialsupport, familyrelations samt friendship. Sökningarna i Cinahl och Psychinfo hade 
begränsningarna peer-review och research article, dessa begränsningar finns ej i Pubmed. 
Alla artiklar som valdes var publicerande i vetenskapliga tidskrifter som granskar sitt 
material vilket kontrollerades i databasen Ulrichs periodicals directory, som är en databas 
som granskar tidskrifter. Alla inkluderade artiklar hade fått godkännande av en etisk 
kommitté vilket tydligt stod med i artiklarna vilket anses viktigt av Forsberg och 
Wengström (2008).      
 
Utifrån lästa abstract valdes 31 artiklar ut som lästes i sin helhet. Dessa lästes av båda 
författarna för att se om de tolkades likadant. Därefter valdes 13 artiklar ut då de ansågs 
svara på syftet och skrevs in i en matris (Bilaga I). Artiklarnas kvalitet bedömdes enligt 
Berg, Dencker och Skärsäters (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 
bedömningsmaterial (Bilaga II).  
 
Manuella sökningar genomfördes genom att referenslistorna på artiklar som behandlade 
delar av problemområdet granskades (Forsberg & Wengström, 2008) och genom att i 
Pubmed använda sig av funktionen ”Related citations”. Utifrån detta hittades tre artiklar 
som också skrevs in i matrisen (Bilaga I). Totalt inkluderades 16 artiklar i föreliggande 
studie.  
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Tabell 1. Databassökning.  
Databas/ 
Datum 

Sökord Begränsningar Träffar Granskade 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Pubmed 
2011-10-04 

Information 
AND 
Adolescent 
cancer AND 
AND nursing 
care 

English, adolescence 
13-18 år, publicerade 
inom 10 år 

134 8 5 2 

Pubmed 
2011-10-06 

Cancer AND 
depression AND  
anxiety AND 
adolescence 
depression 

English, adolescence 
13-18 år, publicerade 
inom 10 år 

231 32 6 2 

Pubmed 
2011-10-06 

Psychosocial 
well-being AND  
cancer 

English, adolescence 
13-18 år, publicerade 
inom 10 år 

139 15 3 2 

Pubmed 
2011-10-07 

Cancer, AND 
neoplasm AND 
anxiety AND 
psychological  

English, adolescence 
13-18 år, publicerade 
inom 10 år.   

191 19 6 1 

Pubmed 
2011-10-24 

neoplasms AND 
support AND 
needs AND 
information 
NOT survivors 
 

English, adolescence 
13-18 år, publicerade 
inom 10 år 

114 6 2 1 

Cinahl 
2011-10-11 

Neoplasms 
AND emotions 

Publiceringsår 2001-
2011, english, peer 
reviewed, research 
article, adolescence 
13- 18 år. 

154 7 2 1 

Cinahl 
2011-10-11 

Neoplasms 
AND depression 

Publiceringsår 2001-
2011, english, peer 
reviewed, research 
article, adolescence 
13- 18 år. 

88 2 2 1 

Psychinfo 
2011-10-11 

Neoplasms 
AND well-being 

Adolescences 13-17 
år, publicerande 
senaste 10 åren, 
english, peer 
reviewed journals 

16 3 2 1 

Psychinfo 
2011-10-17 

Neoplasms 
AND 
familyrelations 
AND/OR 
friendship 
AND/OR  
socialsupport 

Adolescences 13-17 
år, publicerande 
senaste 10 åren, 
english, peer 
reviewed journals 

112 11 3 2 
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Dataanalys 
 
Efter insamling av vetenskapliga artiklar påbörjades dataanalysen. De insamlade artiklarna 
bearbetades och analyserades utifrån syftet och frågeställningarna. Alla artiklar lästes av 
båda författarna som sedan tillsammans sammanställde en matris (Bilaga I), detta i enlighet 
med Forsberg och Wengström (2008) för att få fram det kärnan i resultatet. Resultatet i 
artiklarna sammanfattades och för att inte riskera att förfalska eller fabricera 
sammanställdes detta tillsammans av båda författarna. För att få fram ett resultat jämfördes 
artiklarna med varandra så att likheter och skillnader kunde identifieras utifrån syftet 
(Forsberg & Wengström, 2008). När resultatet var skrivet lästes det enskilt av författarna 
och sedan tillsammans. Detta för att minimera missuppfattningar och feltolkningar. När 
resultatet var skrivet diskuterades resultat och metod i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2008). 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Viktiga etiska överväganden var att inte plagiera någon annan författare eller behandla 
texten felaktigt, såsom att fabricera eller förfalska någon annans arbete. När sedan 
resultatet presenterades så var det väsentligt att all data redovisades och inte bara det som 
stöttade syftet då det kunde ge en felaktig bild av situationen. Objektivitet blev alltså 
grundläggande. För att vara säker på att artiklarna som användes var av god kvalité 
användes endast vetenskapligtgranskade artiklar i litteraturstudien (Helgesson, 2006). 
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RESULTAT 

I resultatet presenteras psykisk ohälsa hos ungdomar med cancer. I fortsättningen kommer 
vi med ungdomar att avse de sjuka ungdomarna. Utifrån syftet och frågeställningarna har 
två huvudrubriker utformats. Under dessa finns åtta underrubriker som är utformade efter 
resultatet i artiklarna. Dessa är; skillnader beroende på tid sedan diagnos, köns- och 
åldersskillnader, utseendeförändringar, familjestöd, vänners stöd, sjukvårdspersonalens 
stöd, informationsbehov samt miljö.  
 
Psykisk ohälsa hos ungdomar med cancer 
 
Skillnader i psykisk ohälsa beroende på tid sedan diagnos 

Vid det initiala diagnostillfället av cancer uttryckte ungdomar chock (Stegenga & Ward-
Smith, 2009) och några upplevde rädsla inför döden (Gibson et al., 2010). Några veckor 
efter diagnosen kunde psykisk ohälsa identifieras hos ungdomarna så som mindre livskraft 
(Jörngården et al., 2007; Mattsson et al., 2009), defineras enligt Svensk ordbok utgiven av 
Svenska Akademin som ”kraft att leva och verka” (2009, s 1793), mer psykisk ohälsa 
(Jörngården et al., 2007; Mattsson et al., 2009), mer ångest (Mattsson et al., 2009) och mer 
nedstämdhet (Jörngården et al., 2007) än deras friska jämnåriga. Sjuka flickor upplevdes 
ha psykosociala dysfunktioner vilket innebar mer psykisk ohälsa, mer ångest samt samma 
livskraft som friska flickor. Sjuka pojkar däremot hade ofullständig psykosociala 
funktioner, det vill säga lite mindre livskraft samt liknande psykisk ohälsa och ångest som 
deras friska motsvarigheter (Mattsson et al., 2009). En grekisk studie visade däremot att 
nedstämdhet var vanligare hos friska ungdomar än hos ungdomar med cancer (Matziou et 
al., 2008). 
 
Efter sex månader upplevde ungdomarna fortfarande mindre livskraft och mer psykisk 
ohälsa, samtidigt som de ansåg att det inte fanns någon skillnad angående ångest och 
nedstämdhet jämfört med friska jämnåriga (Jörngården et al., 2007). En övervägande del 
av ungdomarna vande sig vid att leva med sin cancersjukdom inom fyra till sex månader 
(Stegenga & Ward-Smith, 2009).  
 
Efter tolv månader konstaterades det att ungdomarna hade utvecklat goda psykosociala 
funktioner vilket innebar att de upplevde lite mindre psykisk ohälsa än friska ungdomar 
(Mattsson et al., 2009). I övrigt fanns ingen skillnad i psykisk ohälsa mellan ungdomar 
med cancer och friska jämnåriga efter tolv månader av behandling (Jörngården et al., 2007; 
Mattsson et al., 2009). Både flickor och pojkar mådde bättre, flickorna hade inte längre 
dåliga psykosociala funktioner och pojkarnas ofullständiga psykosociala funktioner hade 
minskat (Mattsson et al., 2009).     
 
Arton månader efter diagnosen hade fler pojkar och flickor uppnått utmärka psykosociala 
funktioner (Mattsson et al., 2009). De hade mer livskraft och mindre psykisk ohälsa samt 
mindre ångest och nedstämdhet än sina friska jämnåriga (Jörngården et al., 2007; Mattsson 
et al., 2009).  
 
Generellt påverkas mängden ångest och nedstämdhet hos ungdomar av ungdomarnas 
osäkerhet. Detta i sin tur styrs av föräldrarnas osäkerhet. Ökar föräldrarnas osäkerhet så 
ökar också ungdomarnas, vilket resulterar i ökad ångest och nedstämdhet (Stewart et al., 
2010).  
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Kön- och åldersskillnader i psykisk ohälsa 
 
Det fanns skillnader i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar. Flickor hade oftare 
psykosociala dysfunktioner medan pojkar hade mer ofullständiga psykosociala funktioner. 
Det innebar att flickor hade mer ångest samt mindre livskraft och mer psykisk ohälsa än 
pojkar. Pojkar hade enbart lite mindre livskraft än friska ungdomar (Mattsson et al., 2009). 
Enligt Matziou et al. (2008) var nedstämdhet vanligare hos sjuka flickor än hos sjuka 
pojkar. Studien visade att både friska och sjuka pojkar oftare hade nedstämdhet än flickor 
och att friska pojkar mådde sämre än sjuka pojkar. Sjuka flickor däremot mådde psykiskt 
ungefär likadant som friska flickor. Sambandet var dock inte signifikanta.  
 
Åldersskillnader visade på att ungdomar i senadolescens hade mindre livskraft och mer 
psykisk ohälsa än ungdomar i mellanadolescens (Mattsson et al., 2009). Det stämmer 
överrens med Matziou et al. (2008) som säger att ungdomar med cancer har mer 
nedstämdhet än yngre barn med cancer. Detta var dock ej signifikant.  
 
Ungdomars framtidshopp ser också olika ut beroende på hur gamla de är och vilket kön de 
tillhör. Flickor uttryckte mest hopp inför framtiden och den köns- och åldergrupp som 
uttryckte mest hopp var flickor i tidig adolescens. Den köns- och åldersgrupps som 
uttryckte minst hopp var pojkar i samma ålder (Hendricks-Ferguson, 2006).     
 
Utseendeförändringar 
 
Utseendeförändringar som kunde uppstå under behandling av cancer såsom ärr, håravfall, 
ökad vikt och central venkateter fick ungdomarna att uppleva sig själva som annorlunda 
och onormala i relation till deras friska jämnåriga. På grund av detta kände sig ungdomarna 
fula och upplevde att de såg sjuka ut (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Williamson et al., 
2010) vilket i sin tur resulterade i ökade känslor av sårbarhet (Larouche & Chin-Peuckert, 
2006; Williamson et al., 2010; Woodgate, 2005). Att känna sig annorlunda förstärktes 
ytterligare av det faktum att ungdomarna inte kunde delta i samma aktiviteter som sina 
jämnåriga, som till exempel fester och shopping (Stegenga & Ward-Smith, 2009; 
Woodgate, 2005). Behandlingen gjorde att ungdomarna upplevde att de inte hade någon 
energi kvar och kände sig för sjuka för att aktivera sig (Gibson et al., 2010; Woodgate, 
2005). 
 
Förändringarna gjorde att de upplevde sig mer exponerade då andra lättare kunde upptäcka 
att ungdomarna var sjuka (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Williamson et al., 2010). 
Ungdomarna upplevde det som om deras grundläggande kärna var densamma som tidigare 
men att den var dold för andra som inte såg den bakom sjukdomen (Woodgate, 2005). Det 
gjorde att andras reaktioner på det nya utseendet var väsentligt för ungdomarna vilket 
resulterade i att sociala situationer innebar stress, ångest och oro (Williamson et al., 2010; 
Woodgate, 2005). En del ungdomar förberedde vänner på det nya utseendet med bilder och 
videor innan de träffades (Williamson et al., 2010) medan andra undvek sociala 
sammanhang där de kände sig sårbara (Larouche & Chin-Peuckert, 2006). På grund av 
utseendeförändringar kunde de förlora vänner eller hamna i självorsakad isolering vilket i 
sin tur ledde till ensamhet (Williamson et al., 2010). Speciellt svårt var det att återvända till 
skolan, samtidigt som det också var problematiskt att inte närvara eftersom att det ledde till 
ett utanförskap (Stegenga & Ward-Smith, 2009; Williamson et al., 2010).  
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Behov och stöd hos ungdomar med cancer 
 
Att ha stödjande relationer under cancerupplevelsen (Woodgate, 2006) och få praktiskt och 
emotionellt stöd var högt värderat hos ungdomarna (Williamson et al., 2010). Ungdomarna 
behövde känna sig älskade och ha en känsla av att någon brydde sig om dem. Att familj, 
vänner eller sjukvårdspersonal fanns vid deras sida var viktigt för ungdomarna, personen 
behövde inte alltid säga någonting utan bara finnas där. Ungdomarna uppskattade även när 
en förälder eller sjuksköterska höll dem i handen under en smärtsam behandlingsprocedur 
(Woodgate, 2006). Det var viktigt för ungdomarna att bli behandlade som den människa de 
var innan sjukdomen (Woodgate, 2005; 2006). Familj, vänner och sjukvårdspersonal var 
där och gav stöd och hjälpte ungdomarna genom den svåra tiden med cancer (Gibson et al., 
2010). 
 
Familjens stöd 
 
Det mest betydelsefulla stödet kom från familjen (Mitchell et al., 2006; Stegenga & Ward-
Smith, 2009; Woodgate, 2006). Familjen fanns där för ungdomarna oberoende av ålder, 
var i behandlingen de befann sig (Mitchell et al., 2006; Ritchie, 2001b), vad som än hände 
och gav dem styrkan att fortsätta (Woodgate, 2006).  
 
För ungdomar med cancer var det viktigt att föräldrarna var närvarande på sjukhuset 
(Gibson et al., 2010; Mitchell et al., 2006; Ritchie, 2001b; Stegenga & Ward-Smith, 2009; 
Woodgate, 2006). I artikeln av Ritchie (2001b) var mödrar den primära källan till stöd, de 
gav stöd genom att prata med ungdomarna, vara närvarande och tröstande. Fäder kom på 
tredje plats efter vänners stöd, men ingen av ungdomarna kunde precisera på vilket sätt 
fäder stöttade (Ritchie, 2001b).  
 
Ungdomarna ville att familjen skulle prata med dem (Ritchie, 2001b; Stegenga & Ward-
Smith, 2009), ge dem uppmuntran samt att vara närvarande (Ritchie, 2001b; Stegenga & 
Ward-Smith, 2009; Woodgate, 2006). Det var av stor vikt för ungdomarna att de blev 
uppmuntrade att behålla sina kamrater (Woodgate, 2006) och få umgås ensamma med 
jämnåriga (Cassano et al, 2008). Väsentligt var också att upprätthålla ett liv inom familjen 
så som att gå på bio eller äta middag tillsammans (Woodgate, 2006) samt att ungdomarna 
fick villkorslös uppmuntran och acceptans gällande sitt utseende (Williamson et al., 2010; 
Woodgate, 2006). Ungdomarna uppskattade att föräldrar och syskon hade tålamod med 
deras ändrade beteende och humör (Woodgate, 2006) eftersom de ville att familjen skulle 
behandla dem som vanligt och inte som cancersjuka (Ritchie, 2001b; Woodgate, 2006). 
 
Ungdomarna uttryckte en oro över sina föräldrar när de var på sjukhuset. De ville att 
sjukvårdspersonalen skulle hjälpa föräldrarna hantera cancersjukdomen och dess 
behandling eftersom de insåg att föräldrarna mådde dåligt. Stödet som föräldrarna fick 
upplevde ungdomarna som viktigt för föräldrars välmående (Gibson et al., 2010). 
 
Vänners stöd 
 
En stor del av stödet kom från ungdomarnas vänner (Gibson et al., 2010; Mitchell et al., 
2006; Ritchie, 2001b; Woodgate, 2006). Enligt Woodgate (2006) var det viktigare för 
ungdomarna att ha en speciell vän som stöd än ett flertal mindre stödjande vänner. Somliga 
ungdomar fick inget stöd från sina vänner (Cassano et al., 2008; Stegenga & Ward-Smith, 
2009). Stöd från vänner kunde vara närvaro (Ritchie, 2001b; Williamson et al., 2010; 
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Woodgate, 2006), som kunde yttra sig i att stanna hemma med den sjuka istället för att gå 
på bio eller umgås med andra vänner (Woodgate, 2006), tröstande (Larouche & Chin-
Peuckert, 2006), ge uppmuntran angående fysiska förändringar och skydda ungdomarna 
från andras kommentarer och reaktioner på det nya utseendet (Larouche & Chin-Peuckert, 
2006; Williamson et al., 2010). Ungdomarna uppskattade att deras vänner inte behandlade 
dem annorlunda på grund av sjukdomen (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Ritchie, 
2001b; Woodgate, 2006). Ibland var det svårt för ungdomarna att hålla kontakten med sina 
vänner då sjukhuset kunde vara långt borta, det var för dyrt att ringa och mobiltelefoner 
fick inte användas på avdelningen (Gibson et al., 2010).  
 
Ungdomarna efterfrågade och tyckte det var bra att umgås med andra ungdomar med 
cancer (Cassano et al., 2008; Mitchell et al., 2006; Woodgate, 2006). Gibson et al. (2010) 
visade att ungdomarna inte ville gå på organiserade stödgrupper men att de som gått var 
nöjda med stödet, och att det var bättre när det skedde genom aktivitet än genom formella 
möten. Cassano et al. (2008) följde en grupp ungdomar under ett cancerläger. I denna 
grupp fick ungdomarna chansen att diskutera cancerrelaterade frågor med andra ungdomar 
med cancer. De uppskattade att prata med andra människor i liknande situationer (Cassano 
et al., 2008; Mitchell et al., 2006). Cassano et al. (2008) visade att ungdomarna 
uppskattade att de kunde växla mellan ämnen som behandling, sjukhusupplevelse, sport, 
musik och skola utan att behöva förklara medicinska termer. Ungdomarna uppskattade 
också att möta andra som var klara med behandlingen och levde ett normalt, friskt liv. 
Dock efterfrågade de aktiviteter som var anpassade efter deras fysiska kapacitet.  
 
För att få informativt och emotionellt stöd kunde ungdomarna vända sig till stödgrupper på 
internet. I dessa grupper kunde ungdomarna posta inlägg i ett forum relaterat till sin 
cancersjukdom eller behandling. De som svarade var andra ungdomar som kom med stöd 
och råd hur de skulle hantera frågorna. Exempel på stöd som ungdomarna efterfrågade var 
uppmuntran när de inte längre orkade kämpa mot sin sjukdom samt hur de skulle berätta 
för vänner om diagnosen (Elwell et al., 2010).  
 
 
Sjukvårdspersonalens stöd 
 
Sjukvårdspersonalen hade en viktig del i att stödja ungdomarna, en del ungdomar kallade 
dem för deras andra familj. Oftast var det en i sjukvårdspersonalen som blev extra hjälpfull 
och fick en närmare kontakt med ungdomen (Woodgate, 2006). Ungdomarna uppskattade 
när sjukvårdspersonalen tog sig tid att lyssna på dem samt var lyhörda för behov och 
känslor (Gibson et al., 2010; Mitchell et al., 2006). Det var viktigt för ungdomarna att de 
fick känna sig som en person och inte som en patient (Gibson et al., 2010; Woodgate, 
2006). Därför uppskattade ungdomarna när sjukvårdspersonalen försökte lära känna dem 
som personer (Gibson et al., 2010), att de närvarade då föräldrarna inte var där samt att de 
schemalade behandlingar så de inte hindrade evenemang i ungdomarnas liv (Woodgate, 
2006). För att ungdomarna skulle lita på sjukvårdspersonalen var det viktigt att de var 
trovärdiga. De som inte ansågs vara trovärdiga upplevdes som oroande, irriterande och 
generande av ungdomarna. Detta yttrade sig ofta vid undersökningar, när sjuksköterskorna 
inte kunde förklara hur det skulle gå till eller när ungdomarna ville bli lämnade ifred. Det 
var påfrestande när sjukvårdspersonalen ville att ungdomarna skulle vara med på 
aktiviteter som de inte orkade eller upplevde som opassande (Gibson et al., 2010). De 
flesta ungdomarna tyckte att sjukvårdspersonalen spenderade tillräckligt med tid på att 
förklara behandlingar och biverkningar, de var även behjälpliga vid råd om behandlingar 
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och hur de skulle göra dessa mer hanterbara. Sjukvårdspersonalen hjälpte dem också att bli 
mer självständiga i sin sjukdom genom att visa hur utrustning och medicinering fungerar 
(Mitchell et al., 2006). Ungdomarna uppskattade att sjukvårdspersonalen hjälpte dem vara 
positiva och fortsätta med livet (Woodgate, 2006).  
 
Som Cassano et al. (2008), Mitchell et al. (2006) och Woodgate (2006) nämnt tidigare ville 
ungdomarna träffa andra ungdomar med cancer och prata med dem. För att genomföra 
detta behövde de ofta sjukvårdspersonalens hjälp (Mitchell et al., 2006). 
 
Informationsbehov 
 
All sorts information var viktigt för ungdomarna men flickor hade större behov av 
informationsstöd än pojkar (Decker et al., 2004). För att skaffa sig information vände de 
sig till familj, sjuksköterskor eller internet (Stegenga & Ward-Smith, 2009). 
Informationssökning på internet var något som många önskade få hjälp med (Mitchell et 
al., 2006). 
  
Majoriteten av informationen om diagnosen kom från läkaren (Stegenga & Ward-Smith, 
2009). De flesta var nöjda med informationen de fick vid diagnostiseringen. De ansåg att 
sjukvårdspersonalen hade använt ett lätt och förståligt språk samt att de pratade direkt med 
ungdomarna (Mitchell et al., 2006). Informationen som efterfrågades av ungdomarna 
innefattade medicinsk behandling och ärrbildning (Decker et al., 2004; Elwell et al., 2010), 
exempelvis genom videoinformation (Mitchell et al., 2006). Ungdomarna ville veta mer 
om utseendeförändringar (Elwell et al., 2010; Williamson et al., 2010). De ville ha 
specifika tips om hur de skulle hantera och dölja det alternativa utseendet samt hur de 
skulle hantera de negativa sociala konsekvenserna som kunde uppstå. Dock kände de att 
förändringar i utseendet var ett känsligt ämne och upplevde det opassande att uttrycka en 
oro som verkade obetydlig eller fåfäng när föräldrar och sjukvårdspersonal var fokuserade 
på överlevnad och medicinska åtgärder (Williamson et al., 2010). 
 
Det fanns vissa skillnader i vilken information som efterfrågades, beroende på om 
personen nyligen fått sin diagnos eller om det gått mellan ett till tre år. Nydiagnostiserade 
önskade information om hur de ska hantera procedurer, relationer med vänner, komma 
tillbaka till skolan, relationen till familjen, avsluta behandling och anpassning till 
diagnosen. Skillnaden mellan de båda grupperna var att nydiagnostiserade ansåg att det 
viktigaste informationsbehovet handlade om att komma tillbaka till skolan, däremot ansåg 
de som haft cancer i ett till tre år att relationen till familjen var viktigast. Gruppen som 
befann sig ett till tre år efter sin diagnos prioriterade också information angående 
depression, handskas med förlust, hjälpa andra med cancer och handskas med döden 
(Decker et al., 2004). 
 
 
Sjukhusmiljö 
 
Ungdomarna uppskattade inte delar av miljön på sjukhuset som skilde sig från det egna 
hemmet. För att göra det mer som hemma tog de med sig kort på husdjur, egna påslakan 
och kuddar. Många ville att sjukhuset skulle vara ljust och komfortabelt och icke kliniskt 
(Gibson et al., 2010). 
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Ungdomarna efterfrågades mer åldersanpassade leksaker och aktiviteter (Gibson et al., 
2010; Mitchell et al., 2006) men när de mådde dåligt var de nöjda med att se på tv och läsa 
böcker (Gibson et al., 2010). Ungdomarna önskade väntrum och behandlingsrum 
separerade från yngre barn och bebisar (Gibson et al., 2010; Mitchell et al., 2006). Det 
fanns en fördel med att behandla alla unga på en avdelning, sjukvårdspersonalen som 
arbetade där blev då vana vid att arbeta med ungdomar (Gibson et al., 2010).  
 
Ungdomarna ville ha köksmöjligheter för att kunna tillaga egen mat (Gibson et al., 2010; 
Mitchell et al., 2006). De ville även att det skulle finnas ett bredare urval varm mat som var 
ordentligt tillagad och tillgänglig när de var hungriga (Gibson et al., 2010). 
 
Det fanns en sjukhusskola dit ungdomarna kunde vända sig under vårdtiden, men 
skolnivån var ofta låg. De fick istället material skickade från den ursprungliga skola eller 
från vänner som kom och hjälpte dem (Gibson et al., 2010). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Till den föreliggande studien valde författarna att göra en allmän litteraturstudie för att 
besvara studiens syfte. Kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes ut för att belysa 
problemområdet ur olika synvinklar. Kvalitativa artiklar fokuserar på subjektiva 
upplevelser medan kvantitativa artiklar är objektiva i sina frågeställningar (Forsberg & 
Wengström, 2008). Syftet hade kunnat besvaras utifrån en kvalitativansats som byggts på 
intervjuer med ungdomar.  Men eftersom författarna ville ta reda på den psykiska ohälsan 
hos ungdomar som befann sig under behandling så fanns det flera etiska hinder till detta. 
Till exempel var ungdomarna minderåriga, de var patienter, det var ett känsligt ämne och 
det kan vara svårt för ungdomarna att öppna sig för främmande om hur de mår.  

Författarna valde att utforska området psykisk ohälsa och exkludera psykisk hälsa. 
Anledningen till att psykisk ohälsa valdes var att det upplevdes mer relevant för en 
sjuksköterska att veta hur en cancersjuk ungdom som mår psykisk dåligt bör bemötas än en 
cancersjuk ungdom som mår psykiskt bra. Exkluderandet av psykisk hälsa innebar att de 
som mår bra under behandlingen inte inkluderades i föreliggande studies resultat. 
Uteslutandet av psykisk hälsa innebar att författarna inte kunde ge en helhetsbild av hur 
cancersjuka ungdomar mår psykiskt.  

Urval och datainsamling 
 
Utifrån syftet gjordes urvalet att artiklarna skulle kretsa kring ungdomar i åldrarna 10-20 år 
enligt Berg Kellys (1998) definition av ungdom. Begränsningen adolescens i databaserna 
innefattade åldrarna 13-18 år, men när författarna genomförde sökningarna märkte de att 
andra åldrar också inkluderades och därför användes denna begränsning. Då författarna 
ville beskriva ungdomarnas egna upplevelser valdes artiklar skrivna ur ett 
patientperspektiv. Under urvalet satte författarna en tidsbegränsning till artiklar som 
publicerats de senaste 10 åren. Äldre forskning valdes bort eftersom den verkade mindre 
relevant. Omvårdnadsforskningen har utvecklats och därför kändes det mer naturligt att 
använda sig av de senaste artiklarna. Databassökningarna resulterade i många träffar. En 
anledning var att författarna inte uteslöt de som avslutat behandling och föräldrar i 
sökningarna. Kunde skillnader påträffas i artiklarna mellan de som avslutat behandling och 
de sjuka eller mellan de sjuka och deras föräldrar så inkluderades de i föreliggande studie. 
Under sökningarna användes främst MeSH-termer och headings som sökord. 
Fritextsökningar användes inte eftersom MeSH-termer och headings avgränsar sökningen 
mer än en fritextsökning och det redan fanns relevanta träffar (Forsberg & Wengström, 
2008).  

Alla artiklar som lästes var på engelska. Ord och begrepp som författarna inte förstod 
översattes med hjälp av lexikon. De begrepp som inte hade någon motsvarighet på svenska 
översatte författarna efter bästa förmåga. Om det har blivit feltolkningar och omskrivningar 
av texten relaterat till detta så var det inte författarnas avsikt. 

Tillförlitlighet 
 
Artiklar som inkluderades i studien kontrollerades via databasen Ulrichs periodicals 
directory. Detta för att se om tidskrifterna de var publicerade i granskade sitt material. Det 
innebar dock inte att allt i tidskrifterna var granskat, sådant som ledare och insändare 
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granskas inte. Men då de granskar sina artiklar så stärker detta tillförlitligheten till 
föreliggande studie då allt data är vetenskapligt granskad. Utöver detta klassificerades 
artiklarna utifrån ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet, 
modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) (Bilaga II). Artiklar som hade låg kvalitet uteslöts då hög kvalitet ska 
prioriterats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) för att få hög tillförlitlighet. Av de 16 
artiklarna som valdes ut klassificerades 13 artiklar som kvalitet I och tre artiklar som 
kvalitet II vilket är hög eller medelhög kvalitet. Anledningen till att tre artiklar 
klassificerades som kvalitet II var att två artiklar saknade tillförlitlighets- och 
reliabilitetshänsyn, och i en artikel saknades statistiska metoder men de ansågs ändå 
tillräckligt bra för att inkluderas i studien. I flera kvantitativa studier användes samma 
mätinstrument vilket ökar validiteten i resultatet då artiklarna kunde jämföras med 
varandra. Alla mätinstrument som inkluderats i föreliggande studie var testade och 
modifierade. Författarna försökte minska risken för feltolkningar genom att läsa artiklarna 
separat och därefter analysera dem tillsammans. De kunde då se om de uppfattat artiklarna 
likadant. Endast primära källor användes i resultatet vilket också minskar feltolkningar.  

Generalisering 
 
Föreliggande studie har inkluderat artiklar från Sverige, USA, Kanada, Storbritannien och 
Grekland. Detta för att få en större geografisk spridning. Samtidigt var det länder med 
liknande levnadsstandarder och liknande vård. I sökningar påträffades flertalet studier som 
var gjorda i Japan, Korea och Taiwan, men dessa uteslöts eftersom de inte ansågs 
jämförbara med den västerländska vården. Detta gör att föreliggande studie inte kan 
generaliseras på annat än västvärlden. Hälften av artiklarna hade en för homogen grupp 
eller för få deltagare för att kunna generalisera sina studier. I alla utom en artikel menade 
författarna att deras resultat inte kunde generaliseras. I den artikel som kunde generaliseras 
ansåg författarna dock att det bara gick att göra i Sverige. Utifrån detta anser författarna till 
föreliggande studie att resultatet inte går att generalisera.  

Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte var att beskriva den psykiska ohälsan hos ungdomar med cancer, hur den 
yttrar sig och vad för stöd och information de efterfrågade. Psykisk ohälsa definieras i 
denna studie som ångest, oro, ängslan och nedstämdhet. 
 
I resultatet till föreliggande studie framkom det att ungdomar som är nydiagnostiserade 
med cancer har mer psykisk ohälsa än friska jämnåriga. Efter tolv månader fanns det ingen 
skillnad i psykisk ohälsa och efter arton månader hade ungdomarna mindre psykisk ohälsa 
än friska ungdomar. Utseendeförändringar som skedde relaterade till cancern innebar att 
ungdomarna isolerade sig själva, vilket ledde till att de drabbades av psykisk ohälsa. De 
ville därför ha mer information angående hur de skulle hantera utseendeförändringarna. 
Ungdomarna önskade mycket stöd under cancersjukdomen. Främst av familj men även av 
vänner och sjukvårdspersonal. De ville att någon var närvarande, uppmuntrande samt att 
någon lyssnade på dem. 
 
Psykisk ohälsa hos ungdomar med cancer 
 
I föreliggande studie framkommer det att det finns skillnader i psykisk ohälsa mellan olika 
tidsintervaller. Enligt Mattsson et al. (2009) och Jörngården et al. (2007) hade 
nydiagnostiserade cancersjuka mer psykisk ohälsa och mindre livskraft än friska 
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ungdomar. Till skillnad från Matziou et al. (2008) som menade att nedstämdhet var 
vanligare hos friska ungdomar än nydiagnostiserade cancersjuka. Skillnaden kan ha grund i 
att Matziou et al. (2008) har undersökt ungdomar i Grekland medan Mattsson et al. (2009) 
och Jörngården et al. (2007) undersökt svenska ungdomar. I båda studierna framkom att 
ungdomarnas psykiska ohälsa blev bättre ju längre in i behandlingen de befann sig. Vid sex 
till tolv månader var det ingen skillnad på psykisk ohälsa jämfört med friska ungdomar, 
men vid sex månader hade ungdomarna mindre livskraft. Vid arton månader hade de bättre 
psykisk ohälsa och mer livskraft än friska jämnåriga (Mattsson et al., 2009; Jörngården et 
al., 2007). En teori till detta kan vara att ungdomarna inte längre är i chocktillstånd utan 
har lärt sig leva med sin sjukdom. De vet nu hur kroppen reagerar på behandlingen och har 
blivit bekanta med sjukhusmiljön. Nu vet ungdomarna vad de behöver ha med sig på 
avdelningen för att känna sig hemma och har lärt känna personalen. Allt detta kan göra att 
de blir psykiskt starkare och känner att de klarar av att hantera sjukdomen. En anledning 
till att de mår ännu bättre efter 18 månader kan vara att ungdomarna nu kan se ett slut på 
sjukhusbehandlingen. Dock kan de som överlevt cancer har större risk för nedstämdhet och 
ångest i vuxenålder (Seitz et al., 2010). Samtidigt har de mindre ångest desto längre tid 
som gått sedan nydiagnostisering (Servitzoglou et al., 2008).  
 
Flickor med cancer hade mer ångest, mindre livskraft och mer psykisk ohälsa än pojkar 
med cancer (Mattson et al., 2009). Detta överrensstämmer med utvecklingen mellan åren 
1988-89 till 2004-05 då ångest och oro, hade ökat. Hos flickor hade det ökat med 30 
procent och hos pojkar 14 procent. Det är oklart varför denna ökning skett och varför 
flickor har mer ångest och oro men det som framkommit är att det är oberoende av 
demografiska faktorer (Socialstyrelsen, 2009a). Det skulle kunna bero på ökade 
samhällskrav att hela tiden prestera. Varför ökningen är större hos flickor är oklart men det 
kan kanske bero på att flickor ställer högre krav på sig själva. 
 
Det har visat sig att ungdomar i senadolescens hade mindre livskraft och mer psykisk 
ohälsa än ungdomar i mellanadolescens (Mattson et al., 2009). Orsaker till detta kan vara, 
enligt författarna till föreliggande studie, att ungdomar i senadolescens har tankarna i 
framtidsplaner och yrkesroller. De börjar inse konsekvenser av sjukdomen vilket kan 
krossa deras framtidsdrömmar. Exempelvis amputerade ben och försämrad lungkapacitet 
vilket kan hindra eventuella drömmar att arbeta inom militären eller liknande. När 
ungdomarna fyller 18 räknas de inte längre som barn, om får de en cancerdiagnos efter 18 
år hamnar de för det mesta på vuxenavdelningen. Därigenom får de också andra krav på 
sig(Berg Kelly, 1998). På vuxen avdelningen får inte föräldrarna stanna kvar dygnet runt, 
utan styrs av besökstider. Ungdomarna får också dela rum med andra patienter (Bergström, 
2011). Detta kan enligt författarna till föreliggande studie ha en påverkan på ungdomarnas 
psykiska ohälsa då ungdomarna behöver mycket stöd av familjen och vänner. Ungdomarna 
tar också upp betydelsen av egna rum och påpekar att det är viktigt med respekt för deras 
integritet.  
 
Biverkningar av cancer så som håravfall, viktuppgång/nedgång och illamående påverkar 
kroppen både fysiskt (Reitan & Schölberg, 2003; Schnell, 2003) och psykiskt. 
Ungdomarna upplevde sig som annorlunda och onormala i relation till sina friska 
jämnåriga kamrater (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Williamsson et al., 2010). Under 
tidig adolescens så vill ungdomar i allmänhet inte sticka ut utseendemässigt utan upplever 
det som pinsamt om de ser annorlunda ut än sina jämnåriga (Berg Kelly, 1998). Under 
mellanadolescens är det däremot omgivningen det som ger psykiska utmaningar till den 
inre världen och påverkar exempelvis självkänsla (Johansson, 2006). Det stämmer överrens 
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med Williamson et al. (2010) och Woodgate (2005) som berättar att ungdomarna upplever 
det som väsentligt hur jämnåriga reagerar på deras utseendeförändringar relaterade till 
cancern. Det leder till att sociala situationer innebar stress, oro och ångest (Williamson et 
al., 2010; Woodgate, 2005). Därför blir det viktigt för sjuksköterskan att ge komplimanger 
angående andra delar av ungdomens utseende exempelvis kläder och/eller att de ser pigga 
ut.  Dessa situationer kunde förvärras då ungdomarna inte hade energi eller fysiskt inte 
hade möjlighet att vara med i aktiviteter med jämnåriga. Det bidrog även till en känsla av 
utanförskap när de inte kunde återvända till skolan (Gibson et al., 2010; Stegenga & Ward-
Smith, 2009; Williamson et al., 2010; Woodgate, 2005). Skolan är viktig då ungdomar 
generellt har mindre psykisk ohälsa om de har en bra skolsamhörighet (Wilkinson-Lee et 
al., 2011). De kan känna att de tillhör en grupp och blir socialt accepterade av andra. Det 
kan ge större självsäkerhet och göra att de vågar vara sig själva mer.  
 
Generellt var det viktigt med vänner för friska ungdomarna, speciellt under 
mellanadolescens då de ville frigöra sig från föräldrarna. Under denna period spenderar de 
cirka en tredjedel av sin vakna tid med vänner (Berg Kelly, 1998). För den psykiska hälsan 
var det viktigt för dem att ha en bästa vän med många positiva kvalitéer som gjorde att den 
sociala ångesten sjönk (La Greca & Moore Harrison, 2005). Detta upplevde även den 
cancersjuka ungdomen som ansåg att det var av stor vikt att ha en speciell vän som stöd 
under behandlingstiden (Cassano et al., 2008; Stegenga & Ward- Smith, 2009). Den 
speciella vännen kunde vara en vän från tidigare eller en vän som också har cancer. 
 
Behov och stöd hos ungdomar med cancer 
 
Det var viktigt för ungdomarna med stöd, viktigaste stödet kom från familj och därefter 
vänner och sjukvårdspersonal (Gibson et al., 2010; Mitchell et al., 2006; Ritchie, 2001b; 
Stegenga & Ward-Smith, 2009; Woodgate, 2006). Stöd för ungdomarna kan vara viktigt 
för att de inte ska känna sig ensamma eller uppleva att de måste klara allt själva. 
Ungdomarna kan uppleva att stödet hjälper dem att känna sig normala och att de är som 
alla andra. Det stöd ungdomarna önskade från familj och vänner var att de gav 
uppmuntran, var närvarande och behandlade dem som vanligt (Larouche & Chin-Peuckert, 
2006; Ritchie, 2001b; Stegenga & Ward-Smith, 2009; Williamson et al., 2010; Woodgate, 
2006). Sjukvårdspersonalen skulle behandla ungdomarna som en person och inte en patient 
visar resultat från andra studier (Gibson et al., 2010; Woodgate, 2006).  

 
Generellt påverkas mängden psykisk ohälsa av osäkerhet. Kände sig föräldrarna osäkra 
blev ungdomarna osäkra (Stewart et al., 2010). För att hjälpa sina föräldrar efterfrågade 
ungdomarna stöd till dem (Gibson et al., 2010).  I Lindahl Norberg och Boman (2008) 
framkom att föräldrar till sjuka barn har mer ångest och depressiva symtom än de som har 
friska barn. Föräldrar hade dessutom större risk att få akut stressymtom om de hade barn 
med cancer. Det gällde fram för allt yngre föräldrar och arbetslösa (Pöder, Ljungmanz & 
von Essen, 2008). Anledningen till att yngre föräldrar mår sämre än äldre föräldrar kan 
vara på grund av att de har mindre livserfarenhet. Det kan också bero på att äldre föräldrar 
ibland har fler barn, vilket gör att fokus inte bara ligger på det sjuka barnet. Föräldrar som 
är arbetslösa kan exempelvis oroa sig över ekonomin samtidigt som de eventuellt mår 
dåligt sedan tidigare på grund av stressen av att vara arbetslös. De missar dessutom de 
möjligheter som arbetande föräldrar har som kan gå till jobbet, träffa kollegor och tänka på 
någonting annat. Författarna till föreliggande studie anser att det tyder på att även 
föräldrarna går igenom en kris. Därför kan det bli väsentligt för sjukvårdspersonalen att 
observera hur föräldrarna mår, diskutera detta med dem och erbjuda stöd via exempelvis 
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psykologer. Enligt författarna blir det av stor vikt att se till att föräldrarna vet vad som 
händer och att de får vara delaktiga i vården, så de inte påverkar ungdomarnas psykiska 
ohälsa negativt.  
 
För att ungdomarna skulle lita på sjukvårdspersonalen var det viktigt att de var trovärdiga 
(Gibson et al., 2010) detta styrker Olsen och Harder (2011) samt Ritchie (2001a). Morgan 
et al. (2010) menar att sjuksköterskorna ska vara flexibla runt behandlingar och procedurer 
för att få ett förtroende hos ungdomarna. Woodgate (2006) styrker att detta var en önskan 
från ungdomarna som inte ville att behandlingarna skulle hindra evenemang i deras liv. För 
att skapa förtroende och trygghet hos ungdomarna samt att få dem mer avslappnade kunde 
olika strategier användas för omvårdnad. Dessa strategier kunde vara att måla, teckna 
och/eller musikterapi (Morgan et al., 2010; Rollins, 2005). Dock kände ungdomarna att 
sjukvårdspersonalen kunde vara för påfrestande med aktiviteter som de inte orkade med 
eller ville utföra. Ibland ville de bli lämnade ifred och var nöjda med att se på tv eller läsa 
en bok (Gibson et al., 2010). Som sjuksköterska kan det vara av vikt att inte ta det förgivet 
att ungdomarna vill aktivera sig. Sjuksköterskorna borde tänka på att anpassa aktiviteterna 
till ungdomarna och inte förvänta sig att de ska göra samma saker som yngre barn. De 
borde även respektera att ungdomarna behöver vara ensamma ibland för att orka då 
ungdomarna största delen av tiden är omgivna av människor. För att kunna tillmötesgå 
ungdomarnas önskemål är det av stor vikt för sjuksköterskan att lyssna på ungdomarna 
(Hedström et al., 2004; Morgan et al., 2010; Gibson et al., 2010; Mitchell et al., 2006).  

 
 
Applicerbarhet i Sverige 
 
Då föreliggande studie inkluderar artiklar från olika västländer är det inte säkert att allt är 
applicerbart i Sverige. Trots att alla artiklar är från västvärlden så syns vissa skillnader i 
jämförelse med Sverige. I Storbritannien fick de inte använda mobiltelefon på avdelningen 
och det fanns inte kökstillgång (Gibson et al., 2010; Mitchell et al., 2006). I Sverige finns 
det på minst tre av sex barncancerkliniker tillgång till kök och mobiltelefoni. dessa tre är 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (Wejstål, 2010), Linköpings 
universitetssjukhus (Haraldsson, 2010) och Astrid Lindgrens barnsjukhus, enligt en av 
föreliggande studies författares erfarenhet. Varför dessa möjligheter inte finns i 
Storbritannien är oklart men det kan vara gammal information då det liknar tidigare 
förhållanden i Sverige. En studie var dock ifrån år 2010 så köksmöjligheter kan istället 
bero på ekonomiska faktorer. Anledningar till att inte använda mobiltelefoner kan vara att 
det stör utrustning.  I Storbritannien kanske utrustningar som störs av mobiltelefoner finns 
mer lättillgängliga på avdelningarna vilket innebär att mobiltelefoner är förbjudna. I 
studien av Ritchie (2001b) framkom att mödrar var den primära källan till stöd och fäder 
kom på tredje plats. Mödrar gav stöd i form av att följa med till sjukhuset, prata med den 
sjuka ungdomen, vara närvarande och tröstande men hur fäder gav stöd kunde inte 
ungdomarna svara på. Artikeln var skriven i USA och hur detta är applicerbart i Sverige är 
oklart. Det som kan påverka att mödrar var större stöd än fäder i USA kan vara relaterat till 
deras föräldraledighet. Generellt har de ingen betald föräldraledighet (Ray, Gornick & 
Schmitt 2009) jämfört med Sverige som har en generös föräldraledighet på 16 månader 
(Försäkringskassan, u.å.). Föräldrar i USA behöver då avgöra om en måste sluta arbeta 
eller skaffa barnflicka. Detta kan innebära att det oftast är mödrar som är hemma och har 
större möjligheter att följa med barnet/ungdomen till sjukhuset och finnas där för dem 
genom cancersjukdomen än fäderna som måste arbeta. Författarna upplever att USA har ett 
annat sjukvårdssystem än Sverige där föräldrarna blir beroende av sjukförsäkringar, och att 
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de annars själva får stå för barnets/ungdomens sjukhuskostnader. Det kan resultera i att om 
mödrar är hemma så får fäderna stå för det ekonomiska ansvaret. 
 
Slutsats 
 
Sjuksköterskor som vårdar ungdomar med cancer bör respektera ungdomarnas integritet 
och behandla dem som personer och inte som patienter. Detta kan de göra genom att lyssna 
på ungdomarna och finnas där för dem när inte familjen kan. Det är familjen och vännerna 
som är det viktigaste delen i ungdomarnas sociala och emotionella stöd, vilket gör det 
väsentligt för sjuksköterskan att se till att det finns möjligheter för dem att finnas hos 
ungdomen oavsett tid på dygnet. Familj och vänner kan också behöva stöd av 
sjuksköterskan för att klara av att hantera cancersjukdomen då det även blir en stor 
omställning för dem. Sjuksköterskorna kommer att ge mycket information till ungdomarna 
och deras familjer. Det är viktigt att ge informationen på lätt och anpassat språk direkt till 
ungdomen. Något som ungdomarna önskar mer information om är de utseendeförändringar 
som kan uppstå relaterat till cancer. De vill ha tips om hur de kan dölja och hantera dessa. 
De önskar även information om hur de kan träffa andra ungdomar med cancer som de kan 
prata och jämföra upplevelser med. Under hela cancersjukdomen måste sjuksköterskorna 
uppfattas som trovärdiga av ungdomarna för att kunna skapa tillit. Sjuksköterskorna ska 
vara stödjande under hela processen men framförallt bör de vara stödjande när ungdomarna 
är nydiagnostiserade eftersom det är då ungdomarna mår som sämst.  

 
 
Fortsatta studier 
 
Föreliggande studie är en mindre studie. Det vore intressant att göra en kvalitativ studie för 
att få mer djupgående svar. Inom området råder det brist på kvalitativa studier genomförda 
i Sverige, de kvalitativa studierna som fanns att tillgå var genomförda i andra länder. Det 
vore därför av stor vikt att genomföra kvalitativa studier på ungdomar i Sverige som har 
drabbats av cancer.  
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BILAGA I  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Cassano, J., 
Nagel, K., & 
O´Mara, L. 
2008 
Kanada 

Talking with others who 
”just know”: Perceptions 
of adolescents with 
cancer who participate in 
a teen group 

Utforska och beskriva 
ungdomars uppfattning av 
en tonårsgrupp för 
ungdomar med cancer, 
beskriva vilka delar av 
tonårsgruppen som 
ungdomarna fann väsentliga 
och utforska vilka delar som 
var mindre tillfredställande 
bland deltagarna.   

En beskrivande kvalitativ 
studie utfördes med 11 
ungdomar med cancer. Alla 
intervjuer spelades in och 
transkriberades.  

n=11 
(0) 

Resultatet visar på tre teman 
Talkning to others who”just know”: de vill prata 
 med jämnåriga som genomgår cancer, eftersom de  
inte behöver förklara hur de känner. 
Sharing experiances and having fun as a normal  
teen: de vill dela erfarenhet och känna att de är 
normala tonåringar som gör vanliga saker samt vara 
 ifrån sin familj ett litet tag. 
Inspiring: giving and receiving: de som fortfarande  
genomgår behandling uppskattar att höra om  
erfarenheter från de som är färdiga med  
behandlingen. 

I 
K 

Decker, C., 
Phillips, C R., 
& Haase J E  
2004 
USA 

Information needs of 
adolescents with cancer 

Syftet var att beskriva hur 
ungdomar med cancer 
skattar vikten av 
cancerrelaterad information, 
jämföra två grupper med 
olika tidsintervaller från 
diagnos och bestämma om 
det var köns- och 
åldersgrupps skillnader i 
resultatet.  

Data insamlades från två 
studier som båda använt 
frågeformuläret the 
information preferences for 
adolescents. Två olika 
tidsgrupper användes, 
nydiagnostiserade och ett till 
tre år efter diagnos.  
 

n = 113 
(0) 

Resultatet presenterar skattningarna som gjorts. De  
kom fram till bland annat att nydiagnostiserade  
skattade sex faktorer högst dessa var: hantera  
procedurer, vänskaps relationer, komma tillbaka till 
skolan, familjerelationer, avsluta behandlingen och 
anpassa sig till diagnosen. 
För gruppen ett till tre år skattades dessa högst: 
Se ovan samt hantera depression, hantera förlust, 
hjälpa andra med cancer och hantera döden. 

I 
P 



2 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Elwell, L., 
Grogan, S., & 
Coulson, N. 
2010 
USA 

Adolescents living with 
cancer: the role of 
computer-mediated 
support groups. 

Utforska olika typer av 
socialtstöd som tillhandages 
i en internetbaserad 
stödgrupp för ungdomar 
med cancer genom en 
kvalitativ ansats. 

En deduktiv tematisk analys 
har används för att analysera 
innehållet i 393 
meddelanden på en internet 
baserad stödgrupp för 
ungdomar med cancer. 

n=151 
(0) 

De kom fram till två olika sorters stöd 
Informational support  med fem teman som är: 
Treatment concerns: rädsla relaterat till den  
medicinska aspekten av behandlingen. Stöd i form  
av råd och tips. 
Diet: stöd om att äta mat relaterat till avsaknad av 
aptit eller illamående. 
Continuing to play sport: oro att inte kunna  
motionera under behandling. 
Cancer camps: rekommendationer av cancerläger  
för att få tillfälle att träffa andra i samma situation. 
Media: diskussioner om sånger och musik som  
hjälpte som en copingstrategi. Ett sätt att uttrycka  
sig. 
 
Emotional support med sex teman som är: 
I´ll pray for you: gud var där för att vaka över dem.  
Böner var ett sätt att stödja varandra. 
Keep fighting: under låga perioder då de kände  
hopplöshet fick de stödet att tänka positivt och inte 
sluta kämpa. 
Losing friends: hur vänner har påverkat dem  
och rädslan över att förlora vännerna 
Struggling with school: oro över att inte vara i  
skolan och att betygen blev lidande. Missade  
chansen att skaffa nya vänner. Stödet de fick var   
att de alltid hittar nya vänner. 
I know what it´s like: överlevande hjälper de som  
fortfarande är sjuka genom att berätta sin historia. 
Non-cancer users: de som aldrig haft cancer vill  
vara där och ge stöd, ofta läkare. 
 
 

I 
K 
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År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Gibson, F., 
Aldiss, S., 
Horstman, 
M., 
Kumpunen, 
S., & 
Richardson, 
A. 
2010 
Storbritannien 

Children and young 
people´s experiences of 
cancer care: a qualitative 
research study using 
participatory methods. 

Denna studie har ett tvådelat 
syfte: 
1, Att presentera resultatet 
från en studie som utforskat 
erfarenheter och synvinklar 
av barn och ungdomar på tre 
Principal Cancer Treatment 
(PCT) sjukhus i 
Storbritannien. 
2. Att presentera en 
begreppsmässig modell för 
kommunikation och 
informationsdelning. 

Tre tekniker användes 
beroende på vilken ålder 
barn och ungdomarna hade. 
Till yngsta barnen användes 
lek och dockor för att få 
svar. 
De äldre barnen fick rita och 
skriva för att sedan berätta 
om bilderna. 
Ungdomarna hade en 
aktivitetsdag och intervjuer. 
 

n=38 
(0) 

Resultatet visar på sex teman. 
Children´s accounts of their preferences: där  
diskuteras miljö och behandling. 
Play, toys and school work: vilka tillgångar det  
finns på sjukhuset för att aktivera sig. 
Asking and telling- getting the balance right:  
hur och vilken information de fick och vill ha av  
sjukvårdspersonalen. 
Worrying about now and the future: vilka de pratar 
 med om oro, samt hur de ser på framtiden.  
The triad of support: det stöd de får från familj,  
vänner och sjukvårdspersonal. 
A conceptual model of communication: beskriver  
vem som kommunicerar med sjukvårdpersonalen  
och vem som står i bakgrunden av föräldrar och  
barn i olika åldrar.  

I 
K 
 

Hendricks- 
Ferguson, V 
2006 
USA 

Relationships of age and 
gender to hope and 
spiritual well-being 
among adolescents with 
cancer. 

Att undersöka skillnader 
mellan hopp och spirituellt 
välmående med två 
dimensioner, religöst 
välmående och existentiellt 
välmående bland ungdomar 
med cancer utifrån 
variablerna ålder och kön. 

För att mäta hoppet 
användes Hopefulness Scale 
for Adolescents (HSA). För 
att mäta spirituellt 
välmående användes 
Spiritual Well-Being Scale 
(SWBS) där inkluderades 
även religöst välmående och 
existentiellt välmående.  

n=80 
(2) 

Flickorna hade mer hopp än pojkarna. Den  
åldersgrupp som hade mest hopp var flickor  
13-14 år och minst hopp hade pojkar 13-14 år. 
Flickor visade mer spirituellt välmående än pojkar  
dock ingen signifikant skillnad vid ålder. 
Ungdomar 15-17 år hade mer religöst välmående  
än 18-20 åringar. 
Flickor hade högre religöst och existentiellt  
välmående än pojkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
P 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Jörngården, 
A., Mattson, 
E., von Essen, 
L. 
2007 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

Health-related quality of 
life, anxiety and 
depression among 
adolescents and young 
adults with cancer: A 
prospective longitudinal 
study 

Att undersöka om och hur 
health-related quality of life 
(HRQL), ångest och 
nedstämdhet bland 
ungdomar med cancer 
skiljer sig från en 
kontrollgrupp strax efter 
diagnos samt sex, 12 och 18 
månader efter diagnos. 

Telefonintervjuer som 
spelades in där deltagarna 
svarade på en enkät, vid 
tidpunkterna T1 strax efter 
diagnos 
T2 sex månader efter 
diagnos 
T3 12 månader efter diagnos 
T4 18 månader efter diagnos 
Kontrollgruppen svarade 
endast på en enkät intervju. 
Använde sig utav HADS 
(Hospital Anxiety and 
Depression Scale) för att 
mäta ångest och 
nedstämdhet, och SF 36 
(short form 36) där 
underskalorna mental health 
och vitality använder för att 
mäta HRQL. 
 

n=56 
(14) 
 
Kontrollgru
pp n=300 
(91) 

Vid T1 hade de mer nedstämdhet än  
Kontrollgruppen och lägre nivåer av HRQL, ingen  
signifikant skillnad vid ångest. 
T2 skillnad mellan HRQL och kontrollgruppen men 
 ingen skillnad mellan nedstämdhet och ångest. 
T3 fanns ingen signifikant skillnad med  
kontrollgruppen. 
T4 hade mindre ångest och nedstämdhet än  
kontrollgruppen och högre HRQL utifrån  
underskalan vitality men ingen signifikant skillnad  
utifrån mental health. 

I 
CCT 

Larouche, S 
S., & Chin – 
Peuckert, L. 
2006 
Kanada 

Changes in body image 
experienced by 
adolescents with cancer. 

Utforska ungdomarnas 
perception på deras 
kroppsuppfattning när de 
står inför cancer och dess 
behandlingar samt påverkan 
av denna ändrade 
kroppsuppfattning i deras 
dagliga liv.  

Två semistrukturerade 
intervjuer utfördes utan 
närvaro av föräldrar. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades.  

n=5 
(0) 

De kom fram till två teman 
Perception of body image: de anser att de ser  
annorlunda ut jämfört med friska ungdomar. 
 De tycker de ser fula ut. Kände sig mer sårbara och  
exponerade. 
Impact of body image perception on their life: de 
Började undvika sociala situationer. Ungdomarna  
använder sig av olika hjälpmedel för att dölja  
utseendeförändringar. Ungdomarnas vänner  
fungerade som en sköld emot andras reaktioner. 
Ungdomarna valde situationer som kändes trygga 
när de visade upp sina utseendeförändringar.  

I 
K 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Mattson, E., 
El-Khouri., 
Ljungman, 
G., & von 
Essen, L. 
2009 
Sverige 

Empirically derived 
psychosocial states 
among adolescents 
diagnosed with cancer 
during the acute and 
extended phase of 
survival. 

Att identifiera psykosociala 
tillstånd grundat på 
självrapporterad livskraft, 
psykisk hälsa och ångest hos 
ungdomar med cancer efter 
4-8 veckor (T1), 6 (T2), 12 
(T3), 18 (T4) månader efter 
diagnos. Samt analysera 
varje tillstånd i relation till 
demografiska och kliniska 
kännetecken: ålder vid 
diagnos, kön, 
familjesituation, diagnos och 
självrapporterad 
nedstämdhet. 

Ungdomarna fick svara på 
enkäter för att mäta health 
related quality of life. Till 
detta användes två 
underskalor till SF-36, som 
är vitality och mental-health. 
För att mäta ångest och 
nedstämdhet användes 
Hospital Anxeity and 
Depression Scale (HADS). 
Fanns även en kontrollgrupp 
som endast svarade på en 
enkät. 

n= 61 
(13) 

Fem psykosociala tillstånd identifierades:  
psychosocial dysfunction (A), poor psychosocial  
function (B), incomplete psychosocial function (C),  
good psychosocial function (D) och excellent  
psychosocial function (E). 
 
Skillnader mellan ungdomar med cancer och friska  
ungdomar var att i T1 fanns fler ungdomar med  
cancer i A och C, färre i D och ingen i E jämfört  
med kontrollgruppen.  
I T3 fanns det färre ungdomar i C och fler i D än i 
kontrollgruppen samt i T4 var det färre i C och fler  
i E. 

 
 

I 
CCT 

Matziou, V., 
Perdikaris, P., 
Galanis, P., 
Dousis, E., & 
Tzoumakas, 
K. 
2008 
Grekland 

Evaluating depression in 
a sample of children and 
adolescents with cancer 
in Greece 

Att jämföra nedstämdhet 
mellan barn och ungdomar 
med cancer och en 
kontrollgrupp bestående av 
friska jämnåriga. 

Båda grupperna har svarat 
på the children´s depression 
inventory (CDI). För att 
upptäcka barn och 
ungdomar som är i riskzon 
för depressiva symtom. The 
social-demographic data 
form innehåller frågor som 
ålder, kön, skolklass och 
diagnos. Dessa uppgifter 
kommer från föräldrar och 
från barnens journaler. 
 

n = 80 
(0) 
 
Kontrollgru
pp n=84 
(0) 
 

Barn med cancer hade mindre nedstämdhet än 
friska barn, dock ej en signifikant skillnad.  
Ungdomar med cancer hade mer nedstämdhet  
än barn med cancer, ingen signifikant skillnad. 
Friska pojkar hade mer nedstämdhet än pojkar 
med cancer, ingen signifikant skillnad. 
 
Som slutsats var det ingen skillnad på barn och  
ungdomar som var sjuka och friska. 

I 
CCT 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Mitchell, W., 
Clarke, S., & 
Sloper, P. 
2006 
Storbritannien 

Care and support needs of 
children and young 
people with cancer and 
their parents. 

Ge en överblick av 
föräldrars och barns syn på 
det psykosociala stöd de fick 
under olika stadier av 
sjukdomen. 

Enkäter skickades ut till 
familjer där barn och 
ungdomar har eller har haft 
cancer i olika delar av 
landet. Som sammanställdes 
och analyserades. 

Barn/ungdo
mar 
n=112  
(0) 
föräldrar 
n= 303 
(0) 

Föräldrar och barn beskriver det stöd de får/fått och  
vad de vill ha bättre. Utifrån enkäten har man 
 kommit fram till sex teman. 
Hospital facilities and practical support: barn och  
ungdomar ville ha åldersanpassade leksaker och  
aktiviteter. Det efterfrågades köksmöjligheter och  
separat boende. Föräldrar saknade också parkerings 
möjligheter. 
Advice and information: barn, ungdomar och  
föräldrar var nöjda med informationen i samband  
med diagnos. Personalen hade använd ett lätt och  
förstårligt språk. 
Care and support needs: all stöd var viktigt för  
barnen och ungdomarna, speciellt från familjen. 
Sjukvårdspersonalen var hjälpfulla med råd  
angående behandling. 
Social and emotional support: barn, ungdomar och  
föräldrar var nöjda med sjukvårdspersonalens stöd.  
Barnen och ungdomarna ansåg det viktigt att träffa  
jämnåriga med eller utan cancer. 
Support for other family members: släkten fick inte  
tillräckligt med information. 
Transition support: Barn, ungdomar och föräldrar  
var nöjda med informationen de fick vid hemresa  
från sjukhuset. Barnen och ungdomarna var nöjda  
med det stöd de fick när de återvände till skolan. 
 
 
 
 
 

II 
P 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Ritchie, M A. 
2001 
USA 

Sources of emotional 
support for adolescents 
with cancer 

Att identifiera vem 
ungdomarna upplevde gav 
emotionellt stöd och hur 
hjälpsamma dessa individer 
var med att hjälpa dem 
hantera upplevelserna av 
cancer. 

Två open-ended frågor 
ställdes till ungdomarna som 
fick svara på dessa skriftligt.  
En deskriptiv analys 
utfördes.   

n= 45 
(0) 

Resultatet visar att ungdomar får mest stöd av sina  
mödrar sen vänner och på tredje plats fäder.  
 
Resultatet visar även vilken sorts stöd ungdomarna  
får samt av vem. 

II 
K 

Stegenga, K., 
& Ward-
Smith, P. 
2009 
USA 

On receiving the 
diagnosis of cancer: the 
adolescent perspective 

Att utforska erfarenheten av 
att bli diagnostiserad med 
cancer utifrån ungdomarnas 
perspektiv. 

Fenomenologisk 
analysteknik.  
Intervjuerna var inspelades 
och transkriberades 
ordagrant. 

n=10 
(0) 

Sex olika teman 
The stunning loss of normalcy: hamnar i chock,  
svårt att ta in det som händer tycker ej de var   
normala längre. 
Gaining information: när de vill ha mer information 
än från läkarna söktes informationen på annat håll. 
The importance of friends and their reactions: 
Vänners reaktioner är viktiga, de reagerar olika. 
Getting used to it: Vande sig med sin sjukdom på 
relativ kort tid, 4-6 månader. 
Giving back: Deltagarna ville hjälpa andra som inte 
hade kommit lika långt i sjukdomen. 
Family support: Familjens stöd viktig under hela 
sjukdomstiden, från början till slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
K 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Stewart, J., 
Mishel, M., 
Lynn, M., & 
Terhorst, L. 
2010 
USA 

Test of a conceptual 
model of uncertainty in 
children and adolescents 
with cancer. 

Att testa en konceptuell 
modell på osäkerhet, som är 
vältestad på vuxna, på barn 
och ungdomar med cancer.  
Samt att utforska relationen 
av osäkerhet med två 
indikationer på utveckling, 
ålder och expertis.  

De fick svara på frågor, de 
som var under 10 fick 
frågorna lästa. 
För att mäta ångest användes 
The Revised Children´s 
Manifest Anxiety Scale 
(RCMA). För att mäta barns 
osäkerhet användes the 
Uncertainty Scale for Kids 
(USK). För att mäta 
depressiva symtom 
användes The Childrens´s 
Depression Inventory (CDI). 
För att mäta 
sjukdomsspecifik kunskap 
användes Cancer 
Knowledge Scale (CKS). 
Föräldrarna fick lämna 
uppgifter om barnen. För att 
mäta familjerutiner 
användes The Family 
Routines Inventory (FRI). 
För att mäta föräldrars 
osäkerhet användes The 
Parent Perceptions och 
Uncertainty Scale (PPUS) 
 
 
 
 
 

n=72 
(0) 

Ju mer osäkra föräldrarna är desto osäkrare blir  
barnen. 
Är barnet osäkert har de större risk att få  
depressiva symtom och ångest.  
Ålder, kunskap, tid sedan diagnos och föräldrars  
osäkerhet har signifikant påverkan på osäkerhet 
hos barn och ungdomar med cancer. 
Dock ingen signifikant skillnad mellan stadie av 
sjukdom och osäkerhet. 

I 
P 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Williamson, 
H., Harcourt, 
D., Halliwell, 
E., Frith, H., 
& Wallace, 
M. 
2010 
Storbritannien 

Adolescents´ and parents´ 
experiences of managing 
the psychosocial impact 
of appearance change 
during cancer treatment. 

Att ge en detaljerad och 
praktisk insyn hur ungdomar 
med cancer och deras 
föräldrar upplever ett 
alternativt utseende under 
cancer behandling. 

Fyra ungdomar fick en 
kamera under en två veckors 
period för att dokumentera 
tankar och känslor. Sen 
utfördes två 
semistruktuerade intervjuer 
där de fick berätta om 
bilderna. 18 ungdomar fick 
svara på frågor på internet. 
Föräldrarna intervjuades en 
gång för att beskriva deras 
erfarenheter angående 
ungdomarnas förändrade 
utseende. 
Alla intervjuer spelades in 
och sedan transkriberades 
samt kodades.  

Ungdomar 
n = 22 
(0) 
Föräldrar 
n=6 
(0) 

Kom fram till sex teman. 
Perception of appearance changes: ungdomarna  
tyckte att deras nya utseende fick de känna sig 
annorlunda än andra jämnåriga. Föräldrarna tyckte  
det var jobbigt när barnen tappade håret. 
Psychosocial consequences of looking ”different”: 
ungdomarna beskriver hur de blivit bemötta av 
omgivningen. 
Managing an altered appearance: när ungdomarna 
inte känner sig extremt sjuka orkar de försöka  
upprätthålla ett ”normalt” utseende för att dölja 
sin sjukdom. 
Managing the reactions of others: föräldrar och  
ungdomar förklarar hur de hanterar andras  
reaktioner på deras utseende. 
Peer and family support: praktisk och emotionell  
support av familj och vänner var viktigt. 
Demand for more information and support: ville ha  
mer information om vilka utseendeförändringar 
som kunde ske, hur de kan hantera och  
eventuellt dölja detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
K 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et Typ 
 

Woodgate, R 
L 
2005 
Kanada 
 
 
 
 
 

A different way of being: 
adolesents´experiences 
with cancer 

Att ta upp specifika fynd för 
att förstå hur cancer och 
dess symtom påverkar 
ungdomars självbild. 

Minst en inspelad open-
ended intervju som varade 
mellan 35-120min. Även två 
fokusgruppsintervjuer 
genomfördes i slutet av 
studien för att bekräfta 
tidigare resultat. Dessa 
varade i cirka två timmar. 
Analysen som användes var 
the constant comparative 
method of data analysis.  

n=15 
(0) 

Hittat tre kategorier.  
Ways of being in the world: kom fram till att det  
finns sex kategorier på hur de upplever världen.  
Dessa är life as a Klutz, life as a prisoner, life as a  
invalid, life as an alien, life as a zombie, life as a kid.
I am still pretty much the same person, well almost: 
 Fast kroppen förändras så är de fortfarande  
samma person. Vissa tyckte det påverkade mycket  
vissa tyckte inte det påverkade. Försökte göra det  
bästa av situationen.  
Respond to me like I am the same person, but treat 
 me special at times: ville bli behandlade som alla 
andra men när de mådde dåligt ville de ha extra 
uppmärksamhet. 
 

I 
K 

Woodgate, R 
L. 
2006 
Kanada 

The importance of being 
there: perspectives of 
social support by 
adolescents with cancer. 

Att gradera och 
typbestämma socialtstöd hos 
ungdomar med cancer 
utifrån deras perspektiv.  

A longitudinal qualitative 
research. 
Inspelade open-ended 
intervjuer.  
Alla deltog i tre till fem 
intervjuer.  
 

n= 15 
(0) 

Kom fram till tre teman 
 
Supportive relationships: beskriver det stöd de  
fått från vården, nära vänner och från sin familj. 
Being there: beskriver olika sätt att vara närvarande 
och hur viktigt det är för ungdomarna att ha det  
stödet. 
Consequences of being there: beskriver  
konsekvenserna av att sjukvårdspersonal, vänner  
och familjär närvarande. 

I 
K 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2006). 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg
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BILAGA II  

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 (2006). 

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/deltagre 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, 

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

 
* 

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

och metoder.  

Kvalitativ studie (K) är 
vanligen en undersökning där 
avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, 
upplevelser och erfarenheter 
utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten 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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