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Bakgrund: Cancer drabbar människor i alla delar av livet, frekvensen ökar bland äldre men 

även barn och unga drabbas. Unga vuxna är en definition på individer i åldrarna 18-30 år. 

Detta åldersspann kantas ofta av stora förändringar hos individen. Utbildning, jobb och 

relationer är faktorer som utvecklar identiteten och denna utveckling kan påverkas av 

sjukdomen. Bredare kunskaper i av individers erfarenheter kan underlätta sjuksköterskans 

arbete med att främja hälsa och minska lidande för individerna. 

Syfte: Beskriva unga vuxnas erfarenheter av att leva med cancer. 

Metod: litteraturstudie med deskriptiv design utifrån tio kvalitativa- och två kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. 

Huvudresultat 

Deltagarna upplevde identitetsförändringar i samband med sjukdomen och dessa förändringar 

påverkade självbild och livskvalité. Sociala relationer påverkades av sjukdomen, dessa kunde 

stärkas eller försämras. Socialt stöd var viktigt, både från vårdpersonal och anhöriga. 

Deltagarna handskades med sjukdomen med hjälp av olika copingstrategier. Inom vården 

beskrevs ett behov av bättre information och mer kompetent personal. Deltagarna önskade 

flera förändringar i sjukhusmiljön, dessa innefattade inredning, mer aktiviteter och att vårdas 

med jämngamla individer.  

Slutsats 

Unga vuxnas erfarenheter av cancer tyder på att identitetsproblem ofta uppstår till följd av 

sjukdomen. Som sjuksköterska är det viktigt att se till patientens och anhörigas behov. Det är 

viktigt att sjuksköterskor som jobbar med dessa människor har goda kunskaper om sjukdomen 

och behandling för att kunna ge adekvat vård och information. Sjukhusmiljön dessa 

människor vårdas i bör anpassas så jämngamla individer vårdas ihop. Professioner omkring 

sjuksköterskan bör användas flitigt såsom präst, kurator och även stödgrupper. 
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Background: Cancer affects people in all parts of life, the frequency increases among 

the elderly, but children and young adults are also affected. Young adults are a 

definition of individuals aged 18-30. This age range is often lined by major changes in 

the individual’s life. Education, jobs and relationships are factors that develop the 

identity and this development can be affected by the disease. Broader knowledge of 

individuals' experiences can facilitate the nurse's work in promoting health and reducing 

suffering for the individuals. 

Purpose: To describe young adults' experiences of living with cancer. 

Method: Literature study with descriptive design based on ten qualitative- and two 

quantitative scientific articles. 

Main Results: Participants experienced identity changes in connection with the disease 

and these changes affected self-image and quality of life. Social relations were affected 

by the disease, which could be strengthened or impaired. Social support was important, 

both from healthcare professionals and relatives. Participants dealt with the disease 

using various coping strategies. In health care, a need for better information and more 

competent staff was described. The participants wanted several changes in the hospital 

environment, these included interior design, more activities and to be cared for with 

individuals of equal age. 

Conclusion: Young adults' experiences of cancer indicate that identity problems often 

arise as a result of the disease. As a nurse, it is important to consider the needs of the 

patient and the relatives. It is important that nurses who work with these people have 

good knowledge of the disease and about the treatment to be able to provide adequate 

care and information. The hospital environment in which these people are cared for 

should be adapted so that equal-aged individuals are cared for together. Professionals 

around the nurse should be used extensively, such as priests, counsellors and support 

groups. 
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Introduktion 
 

 

I Sverige år 2017 diagnostiserades 61 000 invånare med någon typ av cancer 

(Socialstyrelsen, 2018b). Frekvensen av cancer ökar ju högre upp i åldrarna man 

kommer men barn och unga vuxna drabbas även. Incidensen för unga vuxna som 

drabbas av cancer är cirka 800 fall per år (Socialstyrelsen, 2018a). 

Cancer är ett samlingsnamn för flera sjukdomar, den gemensamma nämnaren för dessa 

sjukdomar är att celler börjar dela sig okontrollerat och tumörer kan till slut uppstå. 

Dessa kan sprida sig och skapa problem i människokroppen (Ericson & Ericson, 2016). 

Vilken typ av cancersjukdom som är vanligast varierar. Enligt en studie utförd på 

människor i åldrarna 18-49 år såg man att de vanligaste cancersjukdomarna var bröst, 

lymfkörtel-, kolorektal-, thyroidea-, testikel-, hematopoietisk-, cervix-, hjärn-, 

mjukdels- samt magcancer (Cormedi et al. 2018). 

En individ som får ett cancerbesked går ofta igenom en krisreaktion. Hur pass väl en 

individ tar sig igenom denna kris beror på flera faktorer exempelvis personlighet, ålder, 

tidigare livserfarenheter, socialt stöd, kunskap relaterat till sjukdom och behandling 

samt copingförmåga (Bengtson, 2014). 

 

Unga vuxna  
 

Socialstyrelsen definierar unga vuxna som individer i åldern 20-30 år (Socialstyrelsen, 

2013). En individ är enligt lag myndig vid 18 års ålder i Sverige (SFS 1949:381). Detta 

arbete kommer avse individer i åldrarna 18-30 år. 

Unga vuxna är en åldersgrupp där individer är i full gång med att utvecklas som 

personer (Sodergren et al. 2018), en psykologisk såväl som fysiologisk utveckling 

såsom att bryta sig loss från sitt barndomshem och skapa sig ett eget liv, skapa sociala 

relationer, val och satsningar på karriär, utveckla intima relationer och även bildning av 

familj (Belpame et al. 2016).  

 

Sjuksköterskans roll 
 

Sjuksköterskan skall i sin roll ha en professionell hållning gentemot patienter. De skall 

ej styras av egna känslor, impulser och behov, och ska arbeta för att på bästa sätt främja 

individens hälsa (Birgegård, 2016). Enligt Languis-Eklöf & Sundberg (2014), ska 

sjuksköterskan arbeta ur ett salutogent perspektiv. Ur ett salutogent perspektiv söker 
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sjuksköterskan svaret på hälsans ursprung och människors olika förutsätningar för hälsa. 

Sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter är att samla in information om patientens 

hälsosituation för att sedan kunna identifiera omvårdnadsproblem och genomföra 

omvårdnadsåtgärder. Exempel på omvårdnadsåtgärder kan vara att ge stöd vid 

psykologisk och social bearbetning, fysiologisk omställning eller att främja trygghet och 

hälsa (Prignitz Sluys, 2014).  

Cancer förknippades även bland många sjuksköterskor som en sjukdom där 

överlevnadschansen var mycket liten. Sjuksköterskor inom onkologi associerade cancer 

med döden vilket gör det svårare för sjuksköterskorna att ge psykosocialt stöd. Även en 

brist i utbildning gällande psykosocialt stöd finns bland sjuksköterskorna (Güner et al. 

2018). 

En faktor som påverkar hälsan hos cancerpatienter i fruktbar ålder är enligt 

sjuksköterskor patientens förmåga att fortplanta sig. Denna faktor kan komma att 

påverkas negativt när patienter genomgår sin cancerbehandling (Krouweet al. 2016) 

Sjuksköterskor inom onkologi tar inte upp fertilitetsproblem i den grad som varit 

relevant på grund av bristande utbildning och kunskap inom området (Keim-Malpass et 

al. 2018).  

 

Hälsa 
 

Hälsa definieras olika beroende på filosofiskt synsätt. Två huvudsakliga synsätt på hälsa 

är det humanistiska och det biomedicinska perspektiven. Enligt det humanistiska 

perspektivet ses människan i sin helhet där kropp, själ och ande utgör individen. Enligt 

detta synsätt är det inte nödvändigtvis sjukdom som avgör huruvida en individ har god 

hälsa eller ej utan om individen känner mening, hopp och glädje. Hälsan är enligt det 

humanistiska perspektivet en process. Enligt det biomedicinska perspektivet är hälsa 

frånvaro av sjukdom. Kroppen är endast en maskin för själen och åkommor en individ 

har kan behandlas med kirurgi eller läkemedel för att uppnå hälsa. Så länge en individ ej 

lider av någon sjukdom har den god hälsa. (Willman, 2014). 

 

Omvårdnadsteori 
 

Enligt Antonovsky befinner individen sig på ett kontinuum där hälsa och ohälsa är de 

två polerna. Var individen befinner sig på detta kontinuum kan beskrivas med KASAM 

- känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky kan en människa som lider fortfarande ha 
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god hälsa. En individs KASAM påverkas av tre faktorer, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet är hur väl människan kan hantera den stimuli som den 

utsätts för, oavsett om den är plötslig eller planerad. Hanterbarhet är resurserna som en 

individ känner att den har till sitt förfogande för att hantera den stimuli som individen 

utsätts för. Resurser kan vara ekonomi, familj, vänner, läkare, sjuksköterskor med mera. 

Meningsfullhet är hur väl individen kan känna en motivation till livet, att engagera sig i 

det som händer omkring (Antonovsky, 2017). En individ med god KASAM har 

förmågan att lättare hitta resurser för att hantera det som händer i hens liv. Coping är när 

en individ försöker hantera fysisk och/eller psykisk smärta kopplad till negativa 

livshändelser. Det finns olika copingstrategier och dessa skiljer sig från individ till 

individ och mellan olika sammanhang. Inre och yttre faktorer utgör de copingstrategier 

som en individ har till sitt förfogande. Skapa sociala interaktioner, reglera känslor, lösa 

problem och skydda självkänslan är det fyra huvudsakliga funktionerna som copingen 

har. Människor har ofta sedan tidigare inlärda copingstrategier som framkommer vid 

negativa livshändelser (Lennéer Axelson, 2017) 

 

Problemformulering 
 

Studier visar att kunskap i olika omvårdnadsområden kring cancerpatienter saknas 

såsom psykosocialt stöd och fertilitetsfrågor. Unga vuxna är i en utvecklingsfas i sina 

liv och utvecklas som individer. Individen är unik som person och alla individers behov 

varierar. För att som sjuksköterska kunna följa dessa individer genom 

sjukdomsförloppet krävs kunskaper om vilka faktorer dessa individer värderar som 

viktiga. Genom att undersöka unga vuxnas erfarenheter av cancer kan dessa faktorer 

lättare identifieras. 

  

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva unga vuxnas erfarenheter av att leva med cancer. 

  

Frågeställningar 
 

Vilka erfarenheter har unga vuxna av att leva med cancer? 
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Metod 
  

Design 
 

Beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2017). 

  

Tabell 1. 

Databas Begränsningar, 
sökdatum 

Sökord Antal träffar 
(om < 200 

läs 

titel/abstract) 

Valda 
artiklar 

PubMed 10 år + Full text  

Högskolan i Gävle 

Engelska 2019-02-01 

Young Adults [Mesh] AND 

Cancer AND Experience AND 

Coping 

203  5 

PubMed 10 år + Full text  

Högskolan i Gävle 

Engelska 2019-02-01 

Young Adults [Mesh] AND 

Cancer AND Experience AND 

Qualitative research [Mesh] 

136 3 

PubMed 10 år + Full text  

Högskolan i Gävle 

Engelska 2019-02-01 

Young Adults [Mesh] AND 

Cancer AND Experience AND 

Living with 

159 2 

Manuell 

sökning 

via 

PubMed 

10 år +  Full text  

Högskolan i Gävle. 

Engelska 2019-02-01 

Relevans för 

inklusionskriterier, syfte och 

frågeställningar 

  2 

    Totalt: 

12 

  

  

 

  

Sökstrategi 
 

Att genomföra artikelsökningar görs via bibliografiska databaser. Dessa databaser har 

ett mycket stort utbud av artiklar från flertalet akademiska tidskrifter som författarna 

kan söka bland (Polit och Beck. 2017). Medline är en elektronisk databas som är 

användbar i syfte att finna artiklar om omvårdnadsforskning (Polit och Beck, 2017). 

Åtkomst till Medline sker via sökmotorn PubMed. För att specificera sökningar i 
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PubMed inom önskat område används Mesh-termer som inkluderar flera olika 

benämningar för samma begrepp. Även specifika sökord kan användas. Mesh-termer 

och sökord kan kombineras med booleska söktermerna NOT, AND och OR för att 

begränsa och specificera antalet träffar, den booleska söktermen AND användes i detta 

arbete för att kombinera mesh-termerna och sökorden för att begränsa antalet träffar. 

(Polit och Beck 2017 Sökningar kan även preciseras med hjälp av publikationsår, val av 

språk, peer review eller endast artiklar som Högskolan i Gävle har tillgång till (Polit & 

Beck, 2017). 

 

 

Begränsningar 
 

Databasen Medline användes via sökmotorn PubMed, ”Mesh”-termen (Medical subject 

heading) som användes var ”young adults”. Mesh-termen kombinerades i flera separata 

sökningar, först med sökorden ”Experience”, ”cancer” och ”coping, sedan med 

“qualitative research”, “cancer” och “experience” sedan med ”Cancer”, ”experience”, 

”Life” och ”Treatment”, slutligen med ”Cancer”, ”Experience” och ”living with”. En 

sökning med varje enskilt sökord gjordes för att sedan med hjälp av den booleska 

termen ”AND” kombinera de olika sökorden med ”Mesh”-termen. Begränsningar som 

användes var att artiklarna skulle vara publicerade under det senaste 10 åren. 

”Högskolan i Gävle”, “English” samt ”Full text”.   

 

  

Urvalskriterier 
 

Titel och abstract lästes överskådligt för att bedöma artiklarnas relevans för syftet. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle undersöka unga vuxnas erfarenheter av 

cancer. 

Om ingen ålder nämndes på deltagarna inkluderades artikeln för vidare granskning. 

Om artikeln saknade deltagare i åldrarna 18-30 år exkluderades den. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades för inkludering. 

 

Inklusionskriterier 
 

Artiklarna skulle beskriva unga vuxnas erfarenheter av att leva med cancer.  Artiklarna 
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skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Deltagarna skulle vara i åldrarna 18-30 år 

gamla. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Om deltagarnas ålder ej 

gick att identifiera i abstrakt valde författarna att leta efter följande ord “Adolescent”, 

“AYA – Adolescents and young adults” eller “young adults” för att inkludera studien 

för vidare granskning. 

 

Exklusionskriterier 
 

Artiklar där det ej gick att urskilja ålder på deltagarna i resultatet exkluderades. 

Litteraturstudier exkluderades. Review artiklar exkluderades. Artiklar där ingen av 

deltagarna var inom åldersspannet 18-30 år exkluderades. Artiklar på annat språk än 

svenska och engelska exkluderades.  

  

Urvalsprocessen 
 

När sökningarna enligt tabellen var klara återstod 498 artiklar i PubMed (se tabell 1). 

Titel och abstrakt lästes på samtliga och artiklar och de artiklar som uppfyllde 

författarnas kriterier inkluderades. Artiklar som i abstrakt beskrev valt ämne sorterades 

vidare för djupare granskning vilket resulterade i 65 artiklar för vidare granskning. Av 

de 65 artiklarna inkluderades tio kvantitativa och en kvalitativ artikel. De tio 

kvantitativa artiklar som inkluderades följde IMRAD-format (Polit & Beck, 2017) och 

datan i resultat delarna berörde rätt åldersgrupp. Efter en manuell sökning inkluderades 

en kvalitativ och en kvantitativ. Samtliga 12 artiklar som inkluderades granskades med 

hjälp av “Mall för relevansbedömning och kvalitetsgranskning” (se bilaga 3, tabell 5).  

Resterande artiklar som uteslöts svarade ej på syftet eller så var det omöjligt att 

identifiera åldern på medverkande personer. Urvalsprocessen redovisas i PRISMA flow 

diagram (se tabell 2) (Moher et al. 2009). 
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Figur 1 - Urvalsprocessen 
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Dataanalys 
 

Valda artiklar granskades oberoende av båda författare och lästes igenom flera gånger. 

Författarna diskuterade och jämförde därefter fynden som svarade på syftet. 

Återkommande teman i varje artikel färgkodades, färgkodning möjliggör för författarna 

att enkelt sortera primärkällornas resultatdel i olika teman, samt finna styrkor och 

svagheter (Polit och Beck, 2017). När författarna översatt färgkodade delar tolkades 

primärkällornas olika resultat och sammanställdes med författarnas egna ord. 

Metodologiska aspekter av inkluderade artiklar (se bilaga 1, Tabell 3). Schematisk 

sammanställning av inkluderade artiklar (se bilaga 2, tabell 4). 

 

Etiska överväganden 
 

Artiklar som använts i arbetet har beskrivit att deltagarna givit sitt samtycke till att delta 

och fått information om att studien de medverkat i varit frivillig. Under litteraturstudien 

lades stort fokus på att inte medvetet falsifiera, fabricera eller plagiera de resultat som 

presenterats i de studier som undersöks eller annan oredlighet (Sandman & Kjellström, 

2013). Författarnas egna åsikter och värderingar skall ej påverka den fakta som 

dokumenteras. Författarna ska behandla informationen från primärkällorna objektivt 

(Polit & Beck, 2017). 

 

Resultat 
 

Denna litteraturstudie baseras på tio kvalitativa och två kvantitativa originalartiklar 

genomförda i Australien, Belgien, England, Kanada, Nya Zeeland, Sverige och USA. 

Studierna beskriver unga vuxna och deras erfarenheter av att leva med en cancer. 

 

I analysen av artiklarna framkom två teman samt åtta underteman. Tema ett var: 

förändring relaterat till sjukdomen med underteman; Förändring hos individen, 

individuell coping, förändring i det sociala nätverket, anpassning till den nya 

situationen. Tema två var behovet och upplevelser av psykosocialt stöd med 

underteman; Stöd från familj och vänner, Stöd och anpassning i vården, fertilitet och 

Upplevelser av vårdmiljön. 
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Förändringar relaterat till sjukdomen 
 

Förändringar hos individen 

 

Med cancersjukdomen skedde ett avbrott i deltagarnas utveckling och deras framtida 

planer hotades, vilket ledde till osäkerhet och förvirring (Soanes & Gibson, 2018). Med 

cancern och dess biverkningar förlorade deltagarna sitt självförtroende och deras energi 

pendlade (Cobreil, Laizner, Hunter, Hutchison, 2009). Behandlingen påverkade 

aktiviteter som jobb och studier (Bellizzi et al., 2012; Millar, Patterson, Desille, 2010; 

Soanes & Gibson, 2018). Deltagarna insåg att de verkligen var sjuka när fysiska 

förändringar till följd av cancern och behandlingen uppkom, exempelvis att förlora hår, 

gå ner i vikt, ärr och knölar på kroppen (Cobreil et al., 2009). Temporära biverkningar 

var ofta accepterade och lätta att anpassa sig till, medan permanenta biverkningar hade 

en stor effekt på identiteten (Soanes & Gibson, 2018).  

 

Deltagarna beskrev en osäkerhet till deras personliga förmågor, begränsningar till vad 

de kunde genomföra, till framtida mål och planer. Denna osäkerhet var kopplad till 

biverkningar och döden. Karriärmöjligheter, skaffa barn, köpa hus, resa och seriösa 

förhållanden var mål deltagarna hade. Faktorer i deltagarnas liv som de ej kunde 

kontrollera riskerade att förhindra dessa mål (Bellizzi et al., 2012; Cobreil et al., (2009). 

När cancern förhindrade vardagliga vuxenaktiviteter kände sig flera deltagarna som 

främlingar i sina egna liv (Patterson, Millar, Desille, McDonald, 2012; Soanes & 

Gibson 2018). En frustration uppstod när vardagliga rutiner ej gick att genomföra. En 

del av deltagarna kunde fortfarande genomföra sina vardagliga rutiner medan andra 

beskrev behandlingen som att den tog upp hela deras vardag (Gibson et al., (2016).  

 

Individuell coping 

 

För flera individer utgjorde cancern ett hot mot den personliga autonomin (Bellizzi et al. 

(2012), Patterson et al., 2012; Soanes & Gibson 2018; Wicks & Mitchell, 2010). Att 

vara normal innebar vardagliga aktiviteter såsom skola, tentor, tidigare aktivitet 

exempelvis hobbies, sporter och bilkörning. Att genomföra dessa aktiviteter trots 

svårigheter gav stimuli och lättnad (Gibson et al., (2016) att leva från dag till dag 
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innebar att fokus lades på kortsiktiga mål medan långsiktiga mål undveks (Cobreil et al., 

(2009). Små vardagliga mål underlättade för coping och gav en känsla av kontroll och 

stärkte deras identitet utanför sjukdomen (Gibson et al., 2016; Soanes & Gibson, 2018). 

 

Optimism var något som underlättade behandlingen och dess komplikationer. Somliga 

såg optimism som en copingstrategi för att ta sig igenom behandlingens svårigheter 

medan andra ansåg att den skulle påverka hur väl behandlingen skulle fungera (Brassil 

et al., 2015). Att fokusera på positiva saker var också ett sätt att handskas med 

framtidens osäkerheter (Brassil et al., 2015; Cobreil et al., 2009; Goossens, Delbaere, 

Beeckman, Verhaeghe, Hecke, 2015). Humor användes som ett socialt stöd i situationer 

deltagarna upplevde kunde hota den vuxna identiteten. Humor fungerade som ett 

vägledande beteende i situationer där vänner var osäkra hur de skulle bete sig emot 

deltagarna (Soanes & Gibson, 2018).   

 

Deltagarna var medvetna om att de kanske skulle dö, antingen av behandlingens 

komplikationer eller av sjukdomen (Brassil et al., 2015; Goossens et al., 2015). Somliga 

pratade inte om detta medan andra reflekterade över att de hade en potentiellt dödlig 

sjukdom (Patterson et al., 2012). Att tänka på döden beskrevs av somliga som 

skrämmande och deltagarna kände sig ensamma (Knox et al., 2017; Patterson et al., 

2012). Andra deltagard talade inte om döden som en besegrande erfarenhet. Flera 

uppgav att vetskapen om döden snarare utvecklade deras nya syn på livet (Brassil et al., 

2015). 

Flera deltagare sökte sig till det spirituella som en möjlighet för coping och för att 

hantera osäkerheten (Brassil et al., 2015; Cobreil, 2009) medan en individs otro för det 

spirituella stärktes under sjukdomen (Brassil et al. 2015). 

Ju längre deltagarna kom i sin behandling, desto mindre brydde de sig om 

biverkningarna.  

Fokus blev istället på slutet och om behandlingen var lämplig och effektiv (Cobreil et 

al., 2009).  

 

Förändringar i det sociala nätverket 

 

Dessa förändringar beskrevs i en studie som att individer i deltagarnas omgivning rörde 

sig mot eller bort från deltagarna (Bellizzi et al., 2012; Brassil et al., 2015). När 
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individer rörde sig mot deltagarna beskrevs det som att dessa förhållanden stärktes av 

cancerdiagnosen (Brassil et al., 2015). Dessa individer kunde vara familj, vänner, 

syskon, partners eller andra grupperingar exempelvis vårdpersonal eller stödgrupper 

(Bellizzi et al., 2012; Brassil et al., 2015). Deltagarna upplevde att ett fåtal individer 

som sökte sig till dem för egen vinning snarare än för att ge stöd (Brassil et al., 2015).  

 

Deltagarna beskrev även hur individer kunde röra sig bort från dem (Bellizzi et al., 

2012; Brassil et al., 2015). Detta gällde framförallt jämnåriga eller partners som inte 

visste hur de skulle agera när deltagarna fick diagnosen. Detta ledde till en ansträngd 

relation (Bellizzi et al., 2012; Brassil et al., 2015). Deltagarna kände sig övergivna. De 

beskrev hur deras vänner tog sig vidare i livet, med jobb eller skola medan de blev 

lämnade (Knox et al., 2017). Effekten av att människor i deras omgivning rörde sig 

ifrån dem var mest tydlig i romantiska relationer, här genomgick flera deltagare 

separationer i samband med cancerdiagnosen (Bellizzi et al., 2012; Brassil et al. 2015). 

Vänskaper påverkades av sjukdomen, framförallt om deltagarna var tvungna att skiljas 

från sina vänner till följd av sjukhusvistelser eller andra hinder (Bellizzi et al., 2012; 

Soanes & Gibson 2018). 

 

Anpassning till den nya situationen 

 

Att återgå till det normala livet efter en cancerdiagnos var mycket svårt då deltagarnas 

“normala” tillstånd var förändrat. Deltagarna upplevde att deras resa genom sjukdomen 

förändrat dem för evigt (Corbeil et al., 2009; Patterson et al., 2012). Den nya synen 

kunde bestå av en ny uppskattning för livet, en strävan att leva fullt ut (Brassil et al., 

2015). 

 

Inaktiviteten som kom med behandlingen blev en chans att bedöma situationen. Med 

inaktiviteten kom inte bara osäkerhet för framtiden men också tid för planering och 

tillfälle att hitta sig själv (Patterson et al., 2012; Soanes & Gibson, 2018). Deltagarna 

kände sig själva bättre till följd av det de genomgått. De kände sig privilegierade att de 

fick erfarenheten att lära känna sig själva bättre i en sådan ung ålder (Corbeil et al., 

2009). 
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Att se på saker annorlunda var en av de huvudsakliga tryggheterna som deltagarna 

upplevde. Cancern hade fått deltagarna att omvärdera deras situation. De började ta fler 

risker och försökte att finna mening (Corbeil et al., 2009; Patterson et al., 2012). 

 

Behov och upplevelser av psykosocialt stöd 

 

Socialt stöd var något som majoriteten av deltagarna någon gång sökte under sitt 

sjukdomsförlopp. (Armuand, Wettergren, Nilsson, Rodriguez-Wallberg, Lampic, 2017; 

 Bellizzi et al., 2012; Brassil et al., 2015; Corbeil et al., 2009; Gibson et al., 2016; 

Goossens et al., 2015; Knox et al., 2017; Olsson, Jarfelt, Pergert, Enskär, 2015; 

Patterson et al., 2012; Soanes & Gibson, 2018; Wicks & Mitchell, 2010).   

Att finna och hantera stöd var krävande. Att för deltagarna inse att deras problem ej gick 

att lösa ensamma var början på ett hjälpsökande beteende. Deltagarna som var i detta 

försvagade stadie utvärderade hur kontroll och självbild skulle återfås. En rädsla för att 

misslyckas och att bli dömd av andra i samband med att deltagarna sökte hjälp beskrevs 

(Soanes & Gibson, 2018).  

 

Stöd från familj och vänner 

 

Deltagarna tilldelade roller till människor i sin omgivning för olika typer av stöd, 

föräldrar gav praktisk och påtaglig hjälp, partners gav emotionellt stöd och vänner 

hjälpte deltagarna bevara känslan av normalitet och koppling till livet (Soanes & 

Gibson, 2018). Att ha anhöriga delaktiga och närvarande i vården beskrevs som viktigt, 

speciellt i första mötet med läkare (Olsson et al., 2015). Deltagarna nämnde vikten av 

ett djupare stöd från familj, vänner och romantiska partners under cancersjukdomen 

(Patterson et al., 2012). Deltagarna berättade om sin sjukdom främst för individer de 

kunde lita på och kunde på så vis skapa sitt eget sociala stödnätverk (Soanes & Gibson, 

2018). 

Det fanns ett behov bland deltagarna att etablera eller återetablera självständighet 

speciellt i relation till familj. Deltagarna jobbade med att strukturera bort sina liv från 

cancersjukdomen och detta behövde de hjälp med (Brassil et al., 2015; Patterson et al., 

2012).  
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Cancersjukdomen motiverade deltagarna att söka stöd hos jämngamla individer som 

gick igenom eller har gått igenom en cancersjukdom. Där fick de möjlighet att dela med 

sig av sina erfarenheter och höra andras erfarenheter (Patterson et al., 2012). Deltagarna 

upplevde att mötet med yngre människor med cancer och stödgrupper både var positivt 

och negativt, beroende på sammanhang. Att träffa jämnåriga och kunna prata om saker 

utöver cancern gjorde att de kände sig normala (Knox et al., 2017; Wicks & Mitchell, 

2010).  

 

Stöd och anpassning i vården 

 

Deltagarna upplevde det som viktigt med kompetent personal för att skapa en känsla av 

trygghet. När vårdpersonal exempelvis behövde upprepa frågor om behandling och 

läkemedel eller saknade kompetens om cancer satte de patienterna i en obekväm 

situation. Deltagarna beskrev ett behov av förbättrad kommunikation från vårdpersonal, 

integritet och samtycke under sjukhusvistelsen (Olsson et al., 2015).  

 

 

Vårdpersonal som såg deltagarna som individer utanför sjukhuset med egna intressen 

och mål uppskattades (Olsson et al., 2015). Vårdpersonalens attityd spelade stor roll för 

deltagarna. Humor och positivitet ansågs som viktigt för att deltagarna skulle kunna 

behålla en känsla av positivitet inför framtiden. Deltagarna upplevde att tillit till 

vårdaren var viktigt, vårdare som kom med öppna dialoger förbättrade deltagarnas 

relation till vårdaren (Corbeil et al., 2009; Olsson et al., 2015).   

 

Deltagarna ansåg att informationen som sjukvårdspersonal gav behövde bli bättre och 

framföras på ett professionellt sätt (Millar, Patterson, Desille, 2010; Olsson et al., 2015; 

Patterson et al., 2012). Denna information skulle beröra behandling, påverkan på sociala 

livet, typ av cancer, information om alternativa behandlingar och kompletterande 

läkemedel (Patterson et al., 2012). Deltagarna beskrev ett behov av att återfå kontroll 

över sina liv efter diagnos genom information om den nya situationen (Millar, 

Patterson, Desille, 2010; Olsson et al., 2015). Information sågs av deltagarna som både 

positivt och negativt. En del beskrev att bra förståelse för behandlingen och dess 

komplikationer ledde till mindre osäkerhet (Brassil et al., 2015; Corbeil et al., 2009. 

Andra valde att bara ta del av viss information (Brassil et al., 2015; Wicks & Mitchell, 
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2010). Skriftlig uppföljning och en summering efter behandlingen önskandes (Millar, 

Patterson, Desille, 2010; Olsson et al., 2015).    

 

Deltagarna såg det som svårt att bibehålla relationer utanför familjen under 

sjukhusvistelser. Därför var det viktigt att vårdpersonal stöttade dem genom att 

informera familj och vänner om vad som hände under deltagarnas vistelser på sjukhuset. 

Deltagarna upplevde det som viktigt att ha kontroll över information om deras sjukdom. 

Detta för att själva kunna välja vad som skulle förmedlas till familj och vänner (Olsson 

et al., 2015).  

Deltagarna uttryckte ett behov av att få information som de kunde dela ut till familj och 

vänner för att skona sig själva från att behöva upprepa samma information om och om 

igen till flera personer (Patterson et al., 2012). Ett behov av att ibland vilja samtala med 

läkaren, med eller utan anhöriga, och göra detta till en rutin. De beskrev att de behövde 

en paus från anhöriga ibland (Millar, Patterson, Desille, 

2010; Olsson et al., 2015). Deltagarna beskrev en oro över sina familjer. Chocken när 

deltagarna fick sin cancerdiagnos gjorde att även familjen behövde stöd. Deltagarna var 

oroliga över att familjens liv pausades tills deltagarna blev friska (Patterson et al., 

2012). 

 

Fertilitet 

 

Fertilitetsproblem var en relativt okänd biverkan av behandlingen och deltagarna 

upplevde en okunskap om hur behandlingen kunde påverka fertiliteten (Goossens et al., 

2015). Deltagarna beskrev att vårdpersonal undvek ämnet fertilitet och att information 

till patient och anhöriga behövde utvecklas (Goossens et al., 2015; Patterson et al., 

2012). 

Att vara fertil beskrevs som att vara normal. Deltagarna beskrev en växande oro till om 

de skulle kunna få biologiska barn, eller behöva hitta alternativa lösningar (Armuand et 

al., 2017; Brassil et al., 2015; Goossens et al., 2015). Förlusten av detta normaltillstånd, 

att inte kunna få barn utan en intervention, beskrevs av en deltagarna som det absolut 

värsta scenariot (Armuand et al., 2017).  

 

Deltagarna beskrev fertilitetsproblem som ett svårt ämne att diskutera med partners, 

familjemedlemmar och vårdpersonal. De blev ofta dömda och missförstådda och detta 
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ledde till ensamhet (Goossens et al.,2015). Med tanken på att bli infertil kom en oro för 

att bli lämnad av sin partner eller att inte vara attraktiv för framtida partners (Armuand 

et al.,2017; Goossens et al., 2015). Deltagare kunde därför undvika information om 

infertilitet eller undvika att genomföra fertilitetstester då det var lättare att leva med 

ovisshet än att ta emot ett negativt resultat (Armuand et al.,2017). En del deltagare 

handskades med oron om infertilitet genom att försöka bli gravid eller göra sin partner 

gravid (Armuand et al., 2017). 

 

Upplevelser av vårdmiljön 

 

Deltagarna upplevde miljön som de vårdades i som fel och att de ej hörde hemma där. 

Deltagarna beskrev en känsla av att vara isolerade och en stark önskan om att få 

behandlas med människor i deras ålder (Millar, Patterson, Desille, 2010; Olsson et al., 

2015).  

Flera patienter beskrev sjukhusmiljön som kall och steril (Olsson et al., 2015). 

Sjukhusmiljön behövde bli mer hemtrevlig och maten behövdes förbättras (Millar, 

Patterson, Desille, 

2010). Deltagarna var understimulerade och behövde aktiviteter på sjukhusen. De ville 

att sjukhusmiljön skulle anpassas med aktiviteter för individer i deras ålder (Millar, 

Patterson, Desille, 2010; Olsson et al., 2015; Patterson et al., 2012).   

 

Diskussion 
 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva unga vuxnas erfarenheter av att leva med 

cancer. 

 

Huvudresultat 
 

Resultatet visade att cancersjukdomen ledde till stora förändringar i de unga vuxnas liv. 

En förändrad identitetsuppfattning var vanligt till följd av diagnos, behandling, 

försämrad ork och osäkerhet inför framtiden, vilket påverkade deltagarnas livskvalitet 

och självkänsla. 

Sociala relationer till familj, vänner och partners påverkades av cancern. En del 

relationer stärktes och andra upphörde eller försämrades. Socialt stöd var viktigt. 
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Deltagarna använde olika typer av copingstrategier för att handskas med cancer-

erfarenheten. Copingen var antingen positiv eller negativ för deltagaren. Inom vården 

upplevde deltagarna ett behov av information, förbättringar inom sjukhusmiljön och 

vikten av vårdande relationer och kompetent personal. 

 

Resultatdiskussion 
 

Följande rubriker kommer att diskuteras angående resultatet; förändring hos individen, 

individuell coping, stöd från familj och vänner, stöd och anpassning i vården, fertilitet 

och upplevelser av vårdmiljön. 

 

Förändringar hos individen 

 

Cancerbehandlingen påverkade flera delar av individernas identitet såsom aktiviteter 

och utseende (Bellizzi et al., 2012; Corbeil et al., 2009; Millar, Patterson, Desille, 

2010; Patterson et al.,2012: Soanes & Gibson, 2018). Identitetsbevarande omvårdnad är 

något sjuksköterskan gör för att stärka patientens självkänsla. Sjuksköterskan behöver 

inte alltid ha svar utan aktivt lyssnande kan underlätta processen. Att ge patienten 

möjlighet att prata om livshändelser och hur hen känner inför specifika situationer 

hjälper hen att bevara självkänslan. Genom att ta del av dessa livshändelser kan 

sjuksköterskan identifiera viktiga faktorer för patientens hälsa (Ternstedt & Norberg, 

2014). 

Kroppsliga förändringar såsom håravfall, viktnedgång och ärr är vanligt vid behandling. 

För sjuksköterskan är det viktigt att veta hur patienten upplever dessa kroppsliga 

förändringar för att kunna hjälpa till och också signalera att vi bryr oss om patienten. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten med att testa peruker, testa proteser eller gå på 

sminkskola (Lorentzen & Grov, 2011). 

 

Individuell coping 

 

Flera upplevde att cancersjukdomen hotade deras autonomi (Bellizzi et al.,2012; 

Patterson et al., 2012; Soanes & Gibson, 2018; Wicks & Mitchell, 2010). Det är viktigt 

att beskydda patientens vardagsrutiner för att upprätthålla normalitet. En vardag med 
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arbete och rutiner hjälper individen att hantera hopplöshet och meningslöshet. 

Sjuksköterskan kan hjälpa hitta lösningar och hjälpmedel för att göra individens vardag 

lättare och stärka autonomi (Milberg, 2016). 

 

Små mål gav individer en känsla av kontroll och stärkte deras identitet (Gibson et al., 

2016; Soanes & Gibson, 2018). Att lägga fokus på små mål och genomföra dessa gav en 

känsla av ökad livskvalité även efter behandling. Människor som överlevt cancer som 

unga beskrev flera år senare att sjukdomen stärkt deras livskvalité (Zamora, Akter, Kim, 

Warner & Kirchhoff, 2017). Struktur och rutiner i vardagen underlättar livet oavsett om 

en individ är sjuk eller frisk. Att strukturera upp vardagen och genomföra rutiner trots 

sjukdom hjälper individen till att uppleva kontroll över tillvaron. Sjuksköterskan ska 

därför sträva efter att främja vardagliga rutiner för patienten och hens 

familjemedlemmar så länge det är möjligt (Lennéer Axelson, 2017). Sjuksköterskan kan 

stärka patientens KASAM genom att göra patienten delaktig i något hen värderar. 

Genom delaktighet kan situationen bli meningsfull för individen (Antonovsky, 2017). 

 

Att fokusera på positiva saker var ett sätt att handskas med framtidens osäkerheter 

(Brassil et al., 2015; Corbeil et al., 2009; Goossens et al., 2015). Det är viktigt att 

sjuksköterskan uppmuntrar patienten. Detta kan göras genom att lägga fokus på 

patientens egna förmågor och förstärka dessa genom uppmuntran (Lorentzen & Grov, 

2011). 

 

Andlighet och religion beskrevs av somliga individer som ett sätt att hantera sin 

cancersjukdom (Brassil et al., 2015; Corbeil et al., 2009). Andlig omvårdnad är att ge 

patienter utrymme för spirituella/religiösa aktiviteter och tala om existentiella frågor. 

Möjligheten att samtala med präst, tillgång till religiösa aktiviteter med bön och sång, 

religiösa objekt och andra spirituella aktiviteter är något som kan stärka individernas 

hälsa (Lundmark, 2014). Resurser som individen har till sitt förfogande stärker KASAM 

med hanterbarhet. Dessa resurser kan vara präst, familj, vänner, gud eller vårdpersonal. 

Finns det gott om resurser för individen så känns situationen mer rättvis och hanterbar 

(Antonovsky, 2017). 

Individerna var medvetna om att de kanske skulle dö (Brassil et al., 2015; Goossens et 

al., 2015). Vissa hade svårt att samtala om döden, de kände sig rädda och ensamma 
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(Knox et al., 2017; Patterson et al., 2012). Det var vanligt att söka spirituell 

vägledningen för att hantera osäkerheten (Brassil et al., 2015; Corbeil et al., 2009).  

I en studie beskrev sjuksköterskorna det som svårt att ge psykosocialt stöd till patienter 

relaterat till döden. Detta beskrevs av sjuksköterskorna som svårt då de inte visste vad 

det skulle säga för att hjälpa patienter. Istället för att prata försökte somliga att lyssna på 

patienterna (Güner, Hiçdurmaz, Yıldırım och İnci, 2018). I sådana lägen kan beröring 

och närvaro räcka för att patienten ska uppleva något positivt av sjuksköterskans 

närvaro. Om sjuksköterskan känner sig oförmögen att ge det stöd patienten behöver kan 

kontakt med kurator eller präst rekommenderas (Baggens & Sandén, 2014). 

 

Stöd från familj och vänner 

 

De cancersjuka var i en fas där de behövde återetablera självständighet och behövde 

hjälp med detta (Brassil et al., 2015; Patterson et al., 2012). Det var viktigt att 

närstående kände delaktighet och många patienter uppskattade deras närvaro 

(Friedrichsen, 2016). Sjuksköterskan har i sin roll ett ansvar att främja det sociala 

nätverket och göra bland annat anhöriga delaktiga i vården om patienten vill det 

(Jakobsson Ung & Lützén, 2014).  

 

Cancersjukdomen motiverade deltagarna att söka stöd hos jämngamla som genomgår 

eller överlevt sjukdomen för möjligheten att dela med sig och höra andras erfarenheter 

(Patterson et al., 2012; Wicks & Mitchell, 2010). Att prata i stödgrupper om saker 

utöver cancern fick patienterna att känna sig normala (Knox et al., 2017). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa patienten ta kontakt med patientföreningar. Där 

får patienter och närstående möjlighet att träffa individer med liknande problem och 

dela varandras erfarenheter (Lorentsen & Grov, 2011). Möjlighet att träffa andra som 

gått igenom liknande situationer men som tagit sig vidare i livet är ett bra sätt att stärka 

patienternas självkänsla och identitet (Lennéer Axelson, 2017) 

 

Stöd och anpassning i vården 

 

Bättre information och förhållningssätt från sjukvårdpersonal önskades (Millar, 

Patterson, Desille, 2010; Olsson et al., 2015; Patterson et al., 2012). Information kunde 

vara både negativt och positivt, beroende på hur mycket information individen behövde 
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(Brassil et al., 2015; Corbeil et al., 2009; Wicks & Mitchell, 2010). Information bör 

kommuniceras med utrymme för att byta åsikter och bilda en ny förståelse. Det är 

viktigt att ta reda på vilken information patienten behöver och att informera om det som 

är relevant. Faktorer såsom religion, kulturell bakgrund, kön och ålder har en stor 

betydelse för vilken information patienten behöver (Lorentzen & Grov, 2011).  

Sjuksköterskor upplevde i en studie att kommunikation med patienter och anhöriga som 

problematiskt till följd av flera faktorer; Sjuksköterskorna kände en brist i det stöd de 

själva fick på arbetsplatsen, utmattning bland vårdpersonal, hög arbetsbelastning och för 

lite personal (Güner et al., 2018). 

Sjuksköterskor uttryckte en brist av information till patienter och anhöriga. Detta till 

följd av en osäkerhet och kompetensbrist för kommunikation och psykosocialt stöd 

(Güner et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev att de kände att det stöd som de kunde 

erbjuda patienter inte alltid räckte till, att de som individer inte räckte till för att stötta 

patienterna (Schouten, Berg, Vankrunkelsven & Hellings, 2017). För att patienter och 

anhöriga ska få god information om sjukdomen och behandlingen finns det i Sverige ett 

utbildningsprogram vid namn “Lära sig leva med cancer”. Där kan patienter och 

anhöriga utbildas av erfaren vårdpersonal för adekvat information om hela 

sjukdomsförloppet (Lorentzen & Grov, 2011). 

 

Patienterna ville ha kontroll över vilken information som gick ut till familj och vänner 

och att vårdpersonal skulle stötta dem i detta (Olsson et al., 2015). Att kunna samtala 

med läkare ensamma utan anhöriga uttrycktes som viktigt (Millar, Patterson, Desille, 

2010; Olsson et al., 2015). I samband med diagnosen kunde deltagarnas familjer hamna 

i chock och behöva stöd. Detta oroade deltagarna (Patterson et al., 2012). Efter diagnos 

hamnar ofta både patient och familj i ett chocktillstånd där det kan vara svårt att ta in 

information. Här kan sjuksköterskan upprepa informationen vid ett senare tillfälle 

och/eller komplettera med skriftligt informationsmaterial (Lorentzen & Grov, 2011). 

Det är viktigt för sjuksköterskan att ta hand om patientens närstående. Patientens 

närstående kan utsättas för stora påfrestningar och genom att stötta dem stöttas patienten 

indirekt (Lorentzen & Grov, 2011). 

 

Fertilitet 
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Fertilitetsproblem var en relativt okänd biverkan av behandlingen (Goossens et al., 

2015). Patienterna upplevde att vårdpersonal saknade kunskap om fertilitet och undvek 

ämnet (Goossens et al., 2015; Patterson et al., 2012). Deltagarna kände oro över om de 

skulle kunna få barn och behövde information om lösningar (Armuand et al., 2017; 

Brassil et al., 2015; Goossens et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev att bristande 

kunskap inom området ledde till ett undvikande beteende (Keim-Malpass et al., 2018). 

En individ kan stärka KASAM genom information. Information gör att individen vet 

vad den kan förvänta sig och detta gör situationen begriplig (Antonovsky, 2017). 

Många sjuksköterskor upplever det som obekvämt att diskutera fertilitetsproblem med 

unga vuxna, speciellt kvinnor. Somliga beskrev det som att ansvaret låg hos någon 

annan, andra att tidsintervallen mellan att bevara fertilitet och påbörja behandlingen var 

så pass kort att fertilitetsproblem var irrelevanta att diskutera med patienter (Wright, 

Norton & Geary, 2018). Då cancerbehandlingen kan leda till fertilitetsproblem är det 

mycket viktigt att vårdpersonal informerar patienter i god tid så detta ej kommer som en 

överraskning, även om behandling är nödvändigt omgående för patientens fortsatta 

hälsa ska det finnas möjlighet för patienter att välja om de vill skjuta upp sin behandling 

för att kunna få barn (Lorentzen & Grov, 2011). 

 

 

Risken att bli infertil gjorde deltagarna oroliga för att bli lämnade av partners eller vara 

mindre attraktiva för framtida partners (Armuand et al., 2017; Goossens et al., 2015). 

Infertilitet var skrämmande för patienter och detta ledde till ett informationsundvikande 

beteende. En individs lidande blir i regel värre om hen undviker de smärtsamma 

känslorna. Detta lidande höjer individens stressnivå och påverkar hälsan negativt. Vill 

inte patienten ha information eller stöd så måste vi respektera hens autonomi och 

integritet (Lennéer Axelson, 2017). 

 

Upplevelser av vårdmiljön 

 

Brister i sjukhusmiljön beskrevs. Deltagarna upplevde vårdmiljön som dyster, de kände 

sig isolerade och hade brist på aktiviteter. En önskan att få vårdas med jämngamla fanns 

bland deltagarna (Millar, Patterson, Desille, 2010; Olsson et al., 2015). Sjukhusmiljön 

är något som länge varit under utveckling. Färger, inredning och belysning är exempel 

på faktorer som kan bidra till en trevligare miljö för patienter. Att ge patienter möjlighet 
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att vistas i naturen kan bidra till hälsa, detta till följd av dagsljus och frisk luft. Naturen 

har även en mentalt läkande kraft och ger möjlighet till avslappning och miljöombyte 

(Edvardsson och Wijk, 2014). 

Patienten bör serveras mat som hen tycker om. Vid dålig aptit är det viktigt att 

kontrollera vad patienten har ätit och druckit (Lorentzen & Grov, 2011). 

I en studie framkom det att miljön påverkade patienternas livskvalitet. Det var viktigt 

med rena, ljusa och luftiga rum där patienter kunde se ut genom fönstret. Möjligheten 

att få komma ut i naturen var också viktigt för upplevelsen av livskvalitet (Rowlands & 

Noble, 2008) 

 

Familj utgör ett socialt nätverk kring individen. Innan sjukdom eller ohälsa har ofta 

olika medlemmar i en familj förutbestämda roller med olika ansvarsområden. Dessa 

relationer kan ses som cirkulära och förändras i samband med händelser. Blir en 

medlem i familjen sjuk kan rollerna förändras och en obalans kan uppstå, medlemmar 

kan känna att det stöd och hjälp dom kan erbjuda inte räcker till. Här är det viktigt att 

som sjuksköterska erbjuda professionell hjälp till patienten och hens familj. Detta kan 

göras exempelvis genom att erbjuda familjeterapi. (Benzein, Hagberg, Saveman, 2014) 

 

Metoddiskussion 
 

Målet med en litteraturstudie är att beskriva erfarenheter av det fenomen som studeras. 

Detta görs lättast genom att undersöka resultatet från flera källor. Styrkan i valet av 

design är att författarna kan samla information från flera källor och få en god överblick 

över nuvarande forskning och eventuella behov av flera studier (Polit & Beck, 2017). 

 

Författarna i denna studie använde sig av den bibliografiska databasen medline via 

sökmotorn PubMed. I PubMed fick författarna tillgång till tusentals vetenskapliga 

artiklar inom omvårdnad med möjlighet att begränsa sökningarna efter önskad 

information. Dessa begränsningar sker genom Mesh-termer, subject headings, 

publikationsår, språk eller tillgång till full-text, och hjälper till att sortera bort irrelevant 

material. Litteraturstudier bör omfatta aktuell forskning som inte är äldre än 15 år (Polit 

& Beck, 2017). Författarna valde att inte inkludera artiklar äldre än 10 år för att 

precisera sökningarna och hitta aktuell forskning. Detta kan ses som en svaghet då 

begränsningen 10 år kan ha gjort att författarna missat relevanta artiklar. Författarna 
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färgkodade valda artiklars resultatdelar. Detta gjordes för att lättare kunna urskilja och 

samla de olika primärkällornas resultat. Färgkodning är ett effektivt sätt för att tolka och 

sammanställa artiklarnas data till ett resultat (Polit & Beck, 2017).  

 

En svaghet i denna studie var svårigheten att finna artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna. I denna studie definierade författarna unga vuxna som personer i 

åldrarna 18-30 år. Valet 18-30 år gjordes då socialstyrelsen valt att beskriva unga vuxna 

som personer i åldrarna 20-30 år (Socialstyrelsen, 2013). Då en individ blir myndig vid 

18 års ålder i Sverige valde författarna att sänka lägsta åldern från 20 till 18 år. Ett stort 

utbud av artiklar som undersökte unga vuxnas erfarenhet av att leva med cancer fanns, 

men flera av dessa definierade unga vuxna med ett annat åldersspann. Författarna 

inkluderade även dessa artiklar om möjlighet fanns att i resultatdelen urskilja deltagare 

inom åldrarna 18-30 år. Data från deltagare utanför 18-30 år exkluderades. I tre studier 

var bara ett fåtal deltagare relevanta till följd av att resterande deltagares ålder inte 

stämde med författarnas intervall (Knox et al., 2017; Wicks & Mitchell, 2010; Gibson et 

al., 2016). Fynden i dessa artiklar stärktes av andra primärkällor och författarna valde 

därför att inkludera dessa. 

 

En styrka var att respektive författare läste igenom varje primärkälla vid flera tillfällen, 

för att sedan diskutera resultatet med den andre. Detta minskade risken för 

misstolkning/falsifiering av texterna och ökade resultatets trovärdighet. 

En svaghet i studien är att båda författare hade svenska som modersmål. När artiklar är 

skrivna på ett annat språk än modersmålet så kan datan lätt misstolkas (Polit & Beck, 

2017). Båda författare har goda kunskaper inom det engelska språket och översättningen 

komplimenterades med engelska ordlistor. 

 

Kliniska implikationer  
 

Unga vuxna med cancer är en patientgrupp där vården behöver förbättras. Den 

kompetens som behöver utvecklas är inom områdena psykosocialt stöd, kunskap om 

behandling samt bemötande och attityd. Det är viktigt att vårda unga vuxna med 

individer i deras egna ålder för att lindra ensamheten. Vården måste arbeta för att 

sysselsätta unga vuxna med stimulerande aktiviteter under vårdtiden. Det är mycket 

viktigt att arbeta identitetsfrämjande och sjuksköterskan bör alltid arbeta för att stärka 
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patientens självkänsla och självbild. Information till både patient och anhöriga måste 

förbättras, tydlig och begriplig information om hela sjukdomsbilden så människor ej blir 

överraskade om potentiella komplikationer uppstår. Cancer associeras med död och 

lidande, känslor patienter kan uppleva kan vara mycket svåra att bearbeta ensam. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge stöd, delvis själv men det är också viktigt att 

veta sina begränsningar och vara noga med att ta kontakt med andra stödnätverk, 

exempelvis kurator, präst, stödgrupper. 

 

 

 

 

 

Förslag på fortsatt forskning 
 

Bristande information beskrevs som ett problem för deltagarna och anhöriga. Strategier 

och rutiner inom vården för hur information förmedlas bör undersökas vidare. 

Sjuksköterskors kunskaper var bristande inom psykosocialt stöd och fertilitet. Att 

undersöka vilken kompetens sjuksköterskor saknar och hur det kan förbättras vore 

relevant att forska vidare om. 

Deltagarna beskrev en brist på aktiviteter under sjukhusvistelser och att miljön var steril 

och kall. Vad för typ av aktiviteter deltagarna saknade vore relevant att undersöka. 

Förslag på vad som kan förbättras i miljön är relevant att undersöka.  

 

 

Slutsats 
 

Unga vuxnas erfarenheter av cancer tyder på att identitetsproblem ofta uppstår till följd 

av sjukdomen. Som sjuksköterska är det viktigt att se till patientens och anhörigas 

behov. Sjuksköterskor som jobbar med dessa människor bör ha goda kunskaper om 

sjukdomen och behandling för att kunna ge adekvat vård och information. 

Sjukhusmiljön dessa människor vårdas i bör anpassas så jämngamla individer vårdas 

ihop. Professioner omkring sjuksköterskan bör användas flitigt såsom präst, kurator och 

även stödgrupper. 
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young adults 

treated for 

cancer in 

Sweden 

Kvalitativ 

ansats. 

  

Design(?) 

44 deltagare. 21 

deltagare i 

åldrarna 15-18. 23 

deltagare i 

åldrarna 19-29 år. 

(16 män & 28 
kvinnor). 

Gruppintervjuer 

med 

semistrukturerade 

frågor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Patterson, P., 

Millar, B., 

Desille, N., 

McDonald, F. 

(2012) 

Australien. 

The unmet needs 

of emerging 

adults with a 

cancer diagnosis: 

a qualitative 

study. 

Kvalitativ 

ansats. 

14 deltagare (8 

kvinnor, 6 män). 

20-25 år. Ålder 

vid diagnos: 12-22 

år. 

Öppna gruppsamtal 

följt av 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Soanes L., 

Gibson F. 

(2018) 

England. 

Protecting an 

adult identity: A 

grounded theory 

of supportive 

care for young 

adults recently 

diagnosed with 

cancer 

Kvalitativ 

ansats. 

Explorati

v 

design.(?) 

11 deltagare. (7 

kvinnor & 4 män). 

19-24 år. 

Först öppna 

intervjuer. Sedan 

strukturerade vid 

senare tillfälle 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Wicks, L., 

Mitchell, A. 
(2010) 

Nya Zeeland. 

The adolescent 

cancer 
experience: loss 

of control and 

benefit finding 

Kvalitativ 

ansats. 

10 deltagare. 

Åldrarna 16-22 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analysmetod. 

 

 

 

 

 

 Bilaga 2 
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Författare Syfte Resultat 
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Armuand, G., Wettergren, L., 

Nilsson, J., Rodriguez-Wallberg, K., 

Lampic, C.  

Hur deltagarna upplevde hotet 

om infertilitet och tankar kring 

att skaffa barn 2 år efter 

diagnosen. 

Resultaten tyder på ett 

behov av fertilitets-

relaterad vård till unga 

vuxna med cancer, 

information och 

rådgivning. I samband 

med och efter diagnos. 

Bellizzi, KM., Smith, A., Schmidt, 

S., Keegan, TH., Zebrack, B., Lynch, 

CF., Deapen, D., Shnorhavorian, M., 

Tompkins, BJ., Simon, M.  

Utforska den psykosociala 

effekten cancer har på nyligen 

diagnostiserade unga vuxna. 

Cancer påverkade flera 

delar av individernas liv. 

Finansiella, kroppsbild, 

kontroll över livet, 

karriärsplaner, relationer, 

planer på barn. 

Brassil, KJ., Engebretson, JC., 

Armstrong, TS., Segovia, JH., 
Worth, LL., Summers, BL. 

Studien utforskade unga vuxnas 

erfarenheter av cancer fram tills 
dom genomförde en 

benmärgstransplantation. Hur 

deltagarnas problem relaterade 

till osäkerhet inför 

transplantationen. 

I resultatet framkom flera 

teman gällande 
deltagarnas liv. Cancerns 

påverkan på relationer, 

copingstrategier, behov av 

information samt 

deltagarnas syn på livet. 

Corbeil A., Laizner A.M., Hunter P., 

Hutchison N. 

Beskriva unga vuxnas erfarenhet 

av osäkerhet relaterat till cancer. 

Tre teman inom osäkerhet  

uppkom. Olika typer av 

osäkerhet, säkerhet: 

hjälpsamt eller ej? Samt 

upplyst väg. 

Gibson, F., Hibbins, S., Grew, T., 

Morgan, S., Pearce, S., Stark, D., 

Fern, L.A.  

Hur unga vuxna hanterar 

utmaningarna i cancersjukdomen 

beskrivet från videodagböcker. 

Fyra teman uppkom. 

Behandling och 

bieffekter. Rehabilitering 

och gå vidare i livet. 

Återfall, behöva gå 

igenom fler behandlingar. 

Acceptera döden. 
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Goossens, J., Delbaere, I., 

Beeckman, D., Verhaeghe, S., 

Hecke, AV.  

Utforska 

kommunikationssvårigheter och 

erfarenheten av ensamhet hos 

cancerpatienter med 

fertilitetsproblem. 

Ensamhet var ett centralt 

tema gällande 

fertilitetsproblem. 

Känslan av ensamhet 

uppstod till följd av 

kommunikationssvårighet

er mellan deltagarna och 

familj/Partners och 
vårdpersonal. Detta till 

följd av flera mindre 

faktorer. 

Knox, M., Hales, S., Nissim, R., 

Jung, J., Lo, C., Zimmermann, C., 

Rodin, G.  

Undersöka erfarenheten av unga 

vuxna med avancerad cancer. 

 

Cancern sågs som 

isolerande och oväntad. 

Förändringar i 

framtidsplaner och 

meningsskapande. 

Påverkan på den vuxna 
identiteten. Behov av vård 

specifik för unga vuxna. 

Millar, B., Patterson, P., Desille., N. Identifiera det vanligaste 

ouppfyllda behoven bland unga 

vuxna med cancer. Samt 

kopplingar till psykologiska 

funktioner. 

Behoven varierade 

beroende på tid sedan 

behandling. 

Vårdrelaterade behov 

beskrevs som mest 

centrala 1 år inom 

avslutad behandling. Efter 

1 år var fokus på 
psykosocialt stöd och mål 

med livet. 

 

Olsson M., Jarfelt M., Pergert P., 

Enskär K.  

Identifiera behov som unga 

vuxna med cancer ansåg som 

viktiga. 

Resultatet delades upp i 

fyra grupper. Personliga 

interaktioner med 

vårdpersonal, kunskap 

och deltagande, 
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åldersanpassad vårdmiljö 

och stöd. Behoven 

varierade beroende på 

individers situation och 

typ av cancer. 

Patterson, P., Millar, B., Desille, N., 
McDonald, F.  

Identifiera behov bland unga 
vuxna med cancer. 

Sex teman skapades. 
Information, vårdresurser, 

dagliga livet, stöd från 

omgivningen, 

identitetsförändring och 

känslomässigt lidande. 

Soanes L., Gibson F.  Utforska erfarenheten, syfte och 

betydelsen av omsorgsstöd till 

unga vuxna nyligen 

diagnostiserade med cancer. 

Unga vuxna i denna 

studie ansåg att cancern 

skapade ett avbrott i deras 

utveckling till vuxna 
individer. Författarna 

konstruerade en ny teori 

att skydda den vuxna 

identiteten. 

 

Wicks, L., Mitchell, A.  Undersöka tonåringars 

erfarenheter av cancer. 

Två teman. Förlust av 

kontroll och fördelar. 

Förlust av kontroll 

resulterade i ilska, 

frustration, känsla av 
orättvisa och 

inkompatibilitet med 

behandling. Fördelar 

handlande om personliga 

egenskaper, stärkta 

förhållanden och materiell 

vinst. 
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Bilaga 3 

 

Tabell 5: Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ- och kvantitativa artiklar. 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 

studeras) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 

granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 
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Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 
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7. 
Är metoden för datainsamling 

relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad och 

tydligt beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 
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12. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

  Ja, med motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

3. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är undersökningsgruppen 

representativ? 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska 

analysen är utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

13. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

15. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


