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Abstract  
The purpose of this study was to describe how cancer affected adolescent’s quality of life is 

affected and the coping strategies they use to manage their disease. The method used to 

illuminate the object was descriptive literature. Data were collected through two databases 

Medline (PubMed) and CINAHL. Other search strategies were manual search of selected 

sources. 19 articles were included in the results. Quality was reviewed, analyzed and 

summarized. The results showed that the physical, psychological and social aspects of quality of 

life were negatively impacted in the diagnosis and treatment of adolescents with cancer. Pain, 

fatigue, nausea, loss of appetite, hair loss, change in appearance, weight changes, was some 

examples of physical impact. Fear of death, concern for the effects of treatment and possible 

relapse, the fear of losing their future and dreams, were most prevalent in term of psychological 

impact. The social life was affected by missing the school and contact with their friends. Quality 

of life on psychological and social aspects of adolescents who survived cancer improved. The 

adolescents described themselves as more mature than their peers and felt they could handle the 

big difficulties in life with increased self-confidence, determination and perseverance. They also 

created stronger ties with their family and friends. The adolescents used different coping 

strategies to deal with their situation as social support through family, friends and health 

professionals, hoping, seeking information about the disease and avoidance coping. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur cancerdrabbade ungdomars livskvalitet 

påverkas samt vilka coping strategier de använder för att hanterar sin sjukdom. Metoden som 

användes för att belysa syftet var beskrivande litteraturstudie. Data samlades in via två databaser 

Medline (PubMed) och CINAHL. Andra sökstrategier var manuell sökning i valda källor. 19 

vetenskapliga artiklar inkluderades i resultatet som kvalitetsgranskades, analyserades och 

sammanställdes. Resultatet visade att de fysiska, psykiska och sociala aspekterna av livskvalitet 

påverkades negativt under diagnosen och behandlingen hos cancerdrabbade ungdomar. Smärta, 

trötthet, illamående, nedsatt aptit, håravfall, förändrat utseende, viktförändringar var några 

exempel på fysisk påverkan. Rädsla för döden, oro för behandlingarnas effekter och eventuell 

återfall, rädslan för att förlora sin framtid och drömmar var vanligast förekommande vad gäller 

psykiska påverkan. Det sociala livet påverkades genom att ungdomarna missade skolan och 

kontakt med sina vänner. Livskvalitet avseende psykiska och sociala aspekter hos ungdomar som 

överlevt cancer förbättrades. Ungdomarna beskrev sig själva som mer mogna än sina jämnåriga 

och kände att de kunde hantera stora svårigheter i livet med ökat självförtroende, beslutsamhet 

och uthållighet. De skapade även starkare band med sin familj och vänner. Ungdomarna använde 

olika copingstrategier för att hantera sin situation såsom socialt stöd med hjälp av familj, vänner 

och vårdpersonal, hopp, söka information om sjukdomen samt undvikande coping.  

 

 

Nyckelord: Ungdomar, cancer, livskvalitet och coping. 
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1. Introduktion 

1.1. Cancer och dess förekomst 

Cancer är en elakartad sjukdom, tumör eller leukemi, som växer och sprider sig i kroppen. Det 

sker en mutation i en cell som leder till att cellen växer och delar sig ohämmad och bildar till slut 

en klump, en tumör. Cancer cellerna kan sedan angripa de omkringliggande cellerna och 

organen. Behandlingar vid cancer i form av cytostatika, hormonterapi, immunterapi och 

operation är ofta långa och krävande, både för den drabbade och för dem närstående. Syftet med 

behandlingarna kan vara att bota, bromsa utvecklingen eller att minska risken för återfall 

(Cancerfonden 2010). Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna efter stroke och hjärt- och 

kärl sjukdomar. Cancer utgör därmed den tredje största dödsorsaken i Sverige. Trots ständiga 

framsteg i forskningen står det klart att fler kommer att drabbas av cancer eftersom människor 

lever längre idag (Socialstyrelsen 2009). Ungefär 250 000 barn per år drabbas av cancer i 

världen.  Den genomsnittliga överlevnaden i utvecklingsländerna är endast 5-10 procent, vilket 

främst beror på bristande tillgång till sjukvård. I industriländerna däremot ligger den 

genomsnittliga överlevnaden på 75 procent, bland annat på grund av bättre diagnostik och 

utveckling av individualiserad vård samt förbättrade behandlingsmetoder. I Sverige drabbas ca 

300 barn per år av cancer vilket betyder att nästan varje dag får en familj besked att deras barn 

har fått cancer. Detta förändrar livssituationen för hela familjen och anhöriga dramatiskt. Oro, 

ovisshet inför framtiden, psykosociala och ekonomiska påfrestningar ställer höga krav på hela 

familjen (Barncancerfonden 2009).  

Av folkhälsorapporten 2009 framgår det att de vanligaste cancerformerna hos barn i åldern  

0-15 år i Sverige är leukemi och hjärntumörer. Dessa cancertyper är lika vanliga hos både pojkar 

och flickor (Socialstyrelsen 2009). Tillsammans står de för mer än hälften av alla diagnoser 

(Barncancerfonden 2009). De vanligaste cancerformerna hos ungdomar i åldern 16-24 är lymfom 

och hjärntumörer. Dessa cancertyper är ungefär lika vanliga hos pojkar och flickor 

(Socialstyrelsen 2009). 

 

Framgångsrika framsteg vid behandling av barn med cancer har bidragit till ett ökat antal 

överlevande. Det ökande antalet överlevande kan dock i sin tur leda till problem som kan uppstå 

flera decennier senare (Langeveld et al. 2002).  
Cancer anses vara ett kroniskt tillstånd på grund av möjligheterna till utveckling av fysiska och 

psykosociala sena effekter efter diagnos eller behandling. De aggressiva cancerbehandlingarna 
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kan leda till skador på olika organ och funktionsnedsättning. Detta kan i sig beaktas som ett 

fysiskt och psykologiskt trauma (Prouty et al. 2006).   
 

1.2. Ungdomar 

Enligt Svenska MeSH (2010) definieras begreppet ungdomar som personer i åldrarna 13-18 år. 

Nationalencyklopedin (2010) definierar begreppet ungdomar som personer i åldrarna 14-19 år. 

Att vara ungdom är enligt Ream et al. (2006) en kritisk period i fråga om utbildning, karriär- och 

socialutveckling med fysiologiska och känslomässiga förändringar. Kielhofner (1995) skriver att 

ungdomar kämpar med sin identitet och dagliga fördomar om sig själv för att bemästra 

utmaningar när de övergår till det vuxna livet. 

Under ungdomsåren är känslolivet ofta stökigt och kaotiskt eftersom det sker en anpassning till 

vuxenlivet. Detta kan innebära en svår och utmanande tid för ungdomar. De har ofta stora 

förväntningar för framtiden såsom att utbilda sig, få jobb och börja sin karriär, gifta sig och 

skaffa barn.  

 

1.3.  Livskvalitet 

WHO (World Health Organization) definierar begreppet livskvalitet som individens uppfattning 

om sin ställning i livet, inklusive fysisk- och psykiskt hälsa, grad av självständighet och sociala 

relationer (WHOQOL 1995). Rustøen (1993) anser att livskvalitet innebär kvaliteten på ens liv 

och förknippar det med begrepp som trivsel, glädje, harmoni, lycka och tillfredställelse. Enligt 

Kristoffersen et al. (2005), betecknas livskvalitet som psykiskt välbefinnande där den 

människans subjektiva upplevelse av livssituationen ingår. Kristoffersen et al. (2006) menar 

vidare att andra personer inte kan avgöra vilken livskvalitet man har utan det är bara personen i 

fråga som kan göra det. Rustøen a.a (1993) menar vidare att två personer som drabbas av samma 

sjukdom kan hantera det på olika sätt. Den ena kan klara det på ett bra sätt medan den andra ger 

bara upp. Livskvalitet hos en person är inte hög om denne inte mår bra. Men något som bör 

uppmärksammas är att sjukdomen är bara en liten del av människans totala livskvalitet.    

 

Inom forskning har flera metoder prövats fram för att bedöma livskvalitet men ingen har visat sig 

vara problemfri då detta begrepp är ett subjektivt fenomen. På senare år har man inom den 

medicinska forskningen kommit fram till att enas om vilka områden som är centrala för 

livskvalitet. Dessa områden är: fysiska, psykiska och sociala funktioner. Med fysiska funktioner 

menas förmågan att upprätthålla normala aktiviteter och kroppsliga upplevelser. Psykiska 
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symtom som oro, ångest, depression påverkar livskvalitet negativt. Inom sociala funktioner 

räknas familjen, vänner, arbete och arbetskamrater. Dessa fungerar som stöd när man ställs inför 

stora utmaningar inför livet (Rustøen 1993; Schlarmann et al. 2008). 

 

1.4. Coping 

Begreppet coping innebär enligt Lazarus (1999) att en person använder sig av olika typer av 

handlingar och strategier för att avlägsna, övervinna, reducera eller tolerera när en viss situation 

uppstår. En persons försök att hantera sin situation kan vara välanpassade och ändamålsenliga 

eller olämpliga och ofunktionella. Det är beteende och personligheten som avgör hur en person 

bemästrar utmaningen som han/hon står inför. Syftet med copingen är att anpassa sig till 

situationen på bästa möjliga sätt. När en person försöker hantera en situation görs alltid en 

primärbedömning. Detta resulterar i att personen uppfattar situationen som positiv, neutral eller 

belastande. Primärbedömningen leder till sekundärbedömning vilket innebär att personen går 

tillbaka till sina tidigare erfarenheter från liknande situationer och gör en bedömning av 

copingmöjligheter och val av strategier. Lazarus (1999) skriver vidare i sin bok att 

sekundärbedömningen kan leda till en förnyad bedömning när man upplever att situationen är 

hanterbar. Detta leder då till att situationen övergår från att upplevas som ett hot till att framstå 

som en utmaning. Ju säkrare en person är på sina egna resurser och sin copingförmåga desto 

större chansen är att han/hon upplever situationen som utmaning.  

Valet av copingstrategier är förknippad med en persons psykologiska egenskaper och 

personlighet. Personer som är tillbakadragna och inåtvända väljer ofta undvikande 

copingstrategier såsom att fly och undgå från obehag och problem. Aktiva människor som är 

vana att ha kontroll över sina liv, använder sig ofta av adaptiva copingstrategier. Denna 

copingstrategie har till syfte att lösa eller hantera stressutlösande situationer och öka personens 

handlingsmöjligheter. Adaptiva copingstrategier har varit kopplade till färre känslomässiga och 

beteendemässiga problem, medan undvikande copingstrategier ha varit relaterade till vissa 

anpassningsproblem (Liber et al. 2008).    

Enligt omvårdnadsteoretiker Joyce Travelbee, är omvårdnadens syfte att hjälpa individer att hitta 

mening i sin sjukdom. Vidare beskriver Travelbee att det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa 

individerna att utveckla sina copingstrategier för att hantera sjukdomen. Sjuksköterskan kan göra 
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detta genom att hjälpa vederbörande att finna mening med sitt lidande samt acceptera sin 

sårbarhet som människa och hålla hoppet vid liv (Travelbee 1971).  

1.5. Ungdomar med svåra sjukdomar  

Diagnos och behandling av en svår sjukdom kan dels påverka ungdomstiden men även påverka 

tillvaron som vuxen. Symtom och biverkningar till följd av sjukdomen och dess behandling kan 

orsaka långsiktiga fysiska, psykiska och psykosociala effekter (Ream et al. 2006). 

Att insjukna i en livshotande sjukdom är en upplevelse som kan ge upphov till en permanent 

inverkan på en person. Att överleva från en livshotande sjukdom kan förändra synen på livet 

både negativt och positivt. Detta kan leda antingen till en förbättrad bedömning av livet eller en 

ökad känsla av sårbarhet (Langeveld et al. 2002). Kielhofner (1995) skriver att drömmar och 

framtidsplaner kan krossas för ungdomar som drabbas av en allvarlig sjukdom som cancer. 

 

1.6. Problemformulering  

Att diagnostiseras med cancer, gå igenom behandlingar, och de sena effekter som kan 

förekomma efter behandlingen kan påverka ungdomars livskvalitet. Ett sätt att hantera 

sjukdomen är genom att utveckla olika copingstrategier. Ju mer sjuksköterskan får kunskap om 

sjukdomsinverkan på livskvalitet och om sjukdomsspecifika copingstrategier desto bättre 

kommer hon/han som vårdgivare hjälpa cancerdrabbade ungdomarna att hantera konsekvensen 

av sin sjukdom (Stam et al. 2006). Författarna till denna studie vill därmed undersöka hur de 

cancerdrabbade ungdomarnas livskvalitet påverkas samt hur de hanterar sin sjukdom.  

 

1.7. Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur cancerdrabbade ungdomars livskvalitet påverkas 

samt beskriva vilka copingsstrategier cancerdrabbade ungdomarna använder för att hanterar sin 

livssituation samt att beskriva kvaliteten av de valda artiklarnas design och datasamlingsmetod. 

  

1.8. Frågeställning 

Vilken kvalitet har de utvalda artiklarna utifrån design och datainsamlingsmetod?  

Hur påverkas livskvaliteten hos ungdomar som dabbas av cancer? 

Vilka copingstrategier använder cancerdrabbade ungdomar för att hantera sin livssituation? 

 

 



                            5 
 

2. Metod 
2.1. Design 

Författarna har genomfört en deskriptiv litteraturstudie (Polit och Beck 2007). 

 

2.2. Litteratursökning 

Litteratur söktes via databaserna Medlline (PubMed) och CINAHL eftersom de är de två största 

inom omvårdnadsforskning. Sökningen utfördes under januari och februari 2011.  

De MeSH termer som användes som sökord var: Quality of life och Adolescent. Övriga termer 

som användes vid litteratursökning var: Cancer, experience, psychological adaption, coping, 

coping strategies och hope. Författarna har även gjort manuell sökning då aktuella artiklar fanns i 

andra studiers referenslistor. Exempel på utfall, se tabell1. 

 

Tabell 1. Database, sökord, utfall och tänkbart urval. 

Databas Sökord Utfall 
Inkluderade 

artiklar 

Medline (PubMed) Adolescent [Mesh] AND 
quality of life [Mesh] 

AND cancer  

1084  

Medline (PubMed) Adolescent [MeSH] 
AND  quality of life 
[MeSH] AND cancer 
AND Psychological 

adaption 

129 4 

Medline (PubMed) 
 

Adolescent [MeSH] 
AND cancer AND coping 

627  

Medline (PubMed) 
 

Adolescent [MeSH] 
AND cancer AND coping 
AND experience NOT 
parents NOT sibling 

94 5 

CINAHL Cancer AND quality of 
life AND adolescent 

49 3 

CINAHL Adolescent AND cancer 
AND hope 

11 1 

CINAHL Adolescents AND cancer 
AND coping strategies 

14 3 

Manuell sökning   3 

Totalt   19 
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2.3.  Urvalskriterier 

Författarna valde artiklar som hade relevant titel för examensarbetets syfte och frågeställningar. 

Artiklarna skulle vara empiriska, engelsk- eller svenskspråkiga samt publicerade mellan åren 

2000 och 2010. Författarna läste abstrakten på de utvalda artiklarna och skrev ut de som ansågs 

uppfylla författarnas studie syfte, det vill säga belysa ämnena ungdomar, livskvalitet, cancer och 

copingstrategier. 30 artiklar valdes utifrån abstrakt och titel och 19 av de inkluderades i studien 

då de ansågs besvara studiens syfte och frågeställning, samt uppfyllde kraven för medel eller hög 

vid kvalitetsgranskning. Granskningen utfördes enligt en granskningsmall (Forsberg och 

Wengström 2008; Willman et al. 2006) modifierad av Lundgren (2007), (Bilaga 1 och 2). 11 

artiklar exkluderades då sex av dessa inte uppfyllde kraven för studiens åldersgrupp och fem av 

artiklarna svarade inte på författarnas syfte och frågeställningar.  

 

2.4.  Dataanalys  

De 30 artiklar som valdes och skrevs ut, lästes av båda författarna var för sig. Båda författarna 

har läst de utvalda artiklarna noggrant samt granskat och analyserat artiklarna enligt en 

kvalitetsgranskningsmall (Forsberg och Wengström 2008; Willman et al. 2006) modifierad av 

Lundgren (2007). Två granskningsmallar användes, en för studie med kvalitativ ansats och en för 

studie med kvantitativ ansats. Utifrån dessa mallar granskades artiklarnas syfte, frågeställningar, 

design, urvalsmetod, datainsamlingsmetod samt analys. Granskningsmall för kvalitativa och 

kvantitativa studier innehåller 25 respektive 29 frågor. Frågorna besvaras med ja som ger 1 

poäng eller nej som ger 0 poäng. En artikel anses ha hög kvalitet om den når 80 % av den totala 

poängen. Medel kvalitet uppnås vid 60 % och under 60 % anses artikeln ha låg kvalitet. 

Författarna diskuterade sedan tillsammans artiklarnas kvalitet och innehåll och inkluderade 19 

artiklar som besvarade studiens syfte och frågeställningar (se tabell 2). Författarna har 

tillsammans analyserat resultatet i de inkluderade artiklarna och diskuterat fynden. Resultaten av 

denna litteraturstudie vad gäller livskvalitet presenteras utifrån tre vedertagna begrepp samt fyra 

underkategorier för begreppet coping. Dessa utgör litteraturstudiens resultat.  

 

2.5. Forskningsetiska överväganden 

De vetenskapliga artiklar som har inkluderats i denna litteraturstudie är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter och har genomgått etiska överväganden. De flesta artiklarna har även 

blivit godkända av en etisk kommitté. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör artiklar som 
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ingår i litteraturstudie ha granskats av etisk kommitté. Författarna har i denna litteraturstudie haft 

ett objektivt och etiskt förhållningssätt vid analys av artiklarna genom hela arbetet. Vikten av 

detta poängteras även av Forsberg och Wengström (2008) som menar att inga egna åsikter och 

reflektioner ska presenteras i litteraturstudiens resultat.  

 
3. Resultat 
 
Sammanlagt har 19 artiklar ingått i resultatdelen. De granskade studiernas syfte och resultat 

presenteras i tabell 3. Därefter redovisas resultatet mer ingående i löpande text, där två 

huvudkategorier samt sju underkategorier redovisas och illustreras i figurer.  

 

3.1. Kvalitetsgranskning av de valda artiklarna 

 De valda artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall (Forsberg och Wengström 

2008; Willman et al. 2006) modifierad av Lundgren (2007), (Bilaga 1 och 2). Av de valda 

artiklarna är 14 stycken av kvalitativ ansats och 5 stycken av kvantitativ ansats. De kvalitativa 

artiklarna bestod av 10 studier med deskriptiv/beskrivande design samt 4 studier med 

undersökande/utforskande design. De kvantitativa artiklarna bestod av 1 studie med beskrivande 

design och 4 stycken med jämförande design. Alla valda artiklarna i föreliggande studie 

bedömdes ha relevant design som svarade mot studiernas syfte. Enligt Polit och Beck (2008) har 

en deskriptiv/beskrivande design inga specifika disciplinära grunder utan forskarna har bestämt 

sig för att göra en naturalistisk utredning eller en innehållsanalys av de data som finns.  Med en 

beskrivande studie vill forskarna lägga fram omfattande sammanfattningar av ett fenomen eller 

händelser på ett enkelt sätt. Medan med en jämförande design kan man se ett samband mellan 

olika fenomen och grupper för att förstå resultaten av studie. De kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna med beskrivande design har på ett enkelt sätt beskrivit hur cancer sjukdomen påverkat 

ungdomarnas vardagsliv. Studier med jämförande design har detaljerat uppvisat sambandet 

mellan fenomenet cancer och olika delar av livskvalitet, samt livskvalitet mellan de friska och 

cancerdrabbade ungdomarna.  

Data i de kvalitativa studierna samlades genom intervjuer med ostrukturerade och 

semistrukturerade frågor medan data från de kvantitativa studierna samlades in via enkäter som 

var beprövade och hade hög validitet. Enligt Forsberg och Wengström (2008), 

datasinsamlingsmetod i form av intervju tillåter undersökningsgpersonen att med egna ord 

berätta sin historia. En ostrukturerad intervju kan anpassas till undersökningsperson och den 
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specifika situationen. Medan med semistrukturerade intervjuer kan forskarna öka homogeniteten 

i datasamlingen genom att bestämma ordningen på frågorna som ställs. 

Nedan presenteras en sammanställning av artiklarnas kvalitetsgranskning avseende på design, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp och dataanalys. 

 

Tabell 2: sammanställning av resultatartiklarnas titel, design, datainsamlingsmetod, 
undersökningsgrupp, dataanalys och kvalitetsbedömning. 

Författare 
/Årtal 

Titel Ansats/Design/ 
Datainsamlings-metod 

 

Undersökningsgrupp Dataanalys Kvalitets-
bedömning 

Anderzén 
Carlsson, A., 
Kihlgren, A. 
& e Sørlie, V. 
2008. 
 
 

Embodied suffering: 
experiences of fear in 
adolescent girls with 
cancer 

Kvalitativ. Beskrivande. 
Fenomenologisk 
hermaneutisk. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

6 flickor (i åldrarna 14-16) 4st 
med leukemi och 2st diverse 
tumörer.  Flickorna 
diagnostiserades med cancer 
för 1,5-6 år sedan och ingen 
var under behandling vid 
intervju tiden. 

Tematiskanalys Medel 

Berg, C., 
Neufeld, P., 
Harvey, J., 
Downes, A. & 
Hayashi, R.J.  
2008. 

Late effects of 
childhood cancer, 
participation, and 
quality of life of 
adolescents.   

Kvalitativ. 
Beskrivande. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Instrument: 
Canadia Occcupational 
Performance Measure 
(COPM);  
Pediatric Cancer Quality 
of life inventory-32 
(PCQL-32); 
Adolescent Activity Card 
Sort (AACS); 

25 cancer överlevare från 
Canada deltog I studien. 
Deltagarna var i åldrarna 10-
17 år och minst 2 år efter 
behandlingen. 

Standardavvikelse
. 
 
 

Medel. 

Enskär, K. & 
von Essen, L. 
2007. 

Prevalence of aspects 
of distress, coping, 
support and care 
among adolescents and 
young adults 
undergoing and being 
off cancer treatment. 

Kvantitativ. 
Beskrivande.  
Instrument: Life 
Situation Scale for 
Adolescents  
(LSS-A). 

15 svensktalande ungdomar 
som genomgår cancer 
behandlingen samt 39 som har 
avslutat behandlingen (13-22 
år).  

Chi2-test. Medel 

Hedstöm, M., 
Haglund, K., 
Skolin, I. & 
von Essen.  
2003. 

Distressing events for 
children and 
adolescents with 
cancer: Child, parent 
and nurse perception.  

Kvalitativ.  
Beskrivande.  
Semistrukturerade 
intervjuer. 

50 svensktalande ungdomar I 
åldern mellan 0-19 år 
intervjuades. Barnen delades 
upp i åldern 0-3; 4-7; 8-12 och 
13-19.  
65 föräldrar och 118 
sjuksköterskor deltog också i 
studie. 

Innehållsanalys Hög. 

Hedström, M., 
Skolin, I. & 
von Essen, L. 
2004. 

Distressing and 
positive experiences 
and important aspects 
of care for adolescents 
treated for cancer. 
Adolescent and nurse 
perceptions.  

Kvalitativ. 
Beskrivande 
tvärsnittsundersökning. 
Semi-strukturerade 
intervjuer med öppen 
intervjuteknik. 

23 (13-19 år) svensktalande 
ungdomar som är 
diagnosticerade med cancer 
och behandlas på sjukhuset 
där studien är gjord.  
21 sjuksköterskor och 
undersköterskor som är fast 
anställda på Linköpings eller 

Innehållsanalys. Hög. 
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Uppsala barnonkolog 
avdelning.  

Juvakka, T. & 
Kylmä, J.  
2009. 

Hope in adolescents 
with cancer.  

Kvalitativ. Beskrivande. 
Hermaneutisk. 
Öppna intervjufrågor. 

 6 finsktalande ungdomar I 
åldrarna 16-21 deltog I 
studien. 4 av de var inte under 
behandlingen och de 
resterande behandlades för 
cancer. 
 

Hermeneutisk 
analys 

Hög 

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

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

Kvantitativ. 
Jämförande longitudinell 
studie.  
Telefonintervjuer. 
Instrument: HADS.  
SF-36. 

42 svensktalande ungdomar I 
åldrarna 13-19 som 
diagnostiserats med cancer för 
första gången, behandlats med 
cellgifter och kognitivt, 
emotionellt och psykiskt 
förmögna att delta. 
Kontrollgrupp: 300 ungdomar 
i åldrarna 13-23.  

Beroende t-test. 
Regressionsanalys
. 

Hög. 

Kyngäs, H., 
Mikkonen, R., 
Nousiainen, 
E.M., 
Rytilahti, M., 
Seppänen, 
P.,Vaattovaar
a, P. & 
Jämsä, T. 
2000 

Coping with the osnset 
of cancer: coping 
strategies and resources 
of young people with 
cancer. 

Kvalitativ. 
Beskrivande. 
Ostrukturerad intervjuer. 

14 ungdomar i åldrarna 16-
22år som haft någon typ av 
cancer i minst 2 månader. 

Innehållsanalys  Hög  

Larsson, G., 
Mattson, E. & 
von Essen, L. 
2010. 

Aspects of quality of 
life, anxiety, and 
depression among 
persons diagnosed with 
cancer during 
adolescence: A long-
term follow-up study. 

Kvantitativ.  
Jämförande. 
Longitudinell studie. 
Telefonintervjuer. 
Instrument:  
Hospital Anxiety and 
Depression Scale 
(HADS). 
SF-36. 

61 svensktalande ungdomar 
(13-19 år) som har 
diagnostiserats med cancer vid 
6, 12, 18, 24, 36 och 48 
månader. Jämförande grupp: 
300 i åldrarna mellan 13-23. 

Regressionsanalys
. 
t-test 

Hög 

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

Changes in body Image 
experienced by 
adolescents with cancer 

Kvalitativ. Beskrivande.  
Holistic 
Semistrukturerade 
Intervjuer. 

3 pojkar och 2 flickor i 
åldrarna 14-17år, som var 
diagnostiserade med en 
malignitet under de senaste 3-
12månader. 

Innehållanalys 
Koding 
Grounded teori 
enligt Strauss & 
Corbin (1998) 
 
Validitet och 
reliabilitet 
diskuteras 

Hög  

Mattsson, E., 
Ringnér, A., 
Ljungman, G. 
&  von Essen, 
L. 
 
 
 
 
 

 

Positive and negative 
consequences with 
regard to cancer 
During adolescence. 
Experiences two years 
after diagnosis 

Kvalitativ. 
Undersökande.  
Longitudinell studie. 
Strukturerra-de 
telefonintervjuer. Med 
öppen intervju teknik 

T1: 61 svenskspråkiga 
ungdomar (13-19 år) nyligen 
diagnostiserad med cancer 
eller med återfall efter 
cytostatika behandling.  
Kognitivt, emotionellt och 
psykiskt kapabla att delta i 
undersökningen. 
T5: 38 av ovanstående 
ungdomar (22 pojkar, 16 
flickor) 
 

Innehållsanalys  
Enligt Weber R 
Credibility 
diskuteras 

Hög  
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Ramini, S. K., 
Brown, R. & 
Buckner, E. B. 
2008. 

Embracing changes: 
Adaptation by 
adolescents with 
cancer.  

Kvalitativ. 
Undersökande. 
Öppna intervjufrågor. 

 De 4 amerikanska deltagarna 
I studien varierade I ålder från 
16-25 år vid tiden för 
intervjuarna men alla blev 
diagnosticerade med cancer i 
ungdomsåren.  
 

Innehållsanalys. Hög. 

Servitzoglou, 
M,.  
Papadatou, D., 
Tsiantis, I., & 
Vasilatou-
Kosmidis, H. 
2008 
 

Psychosocial 
functioning of young 
adolescent and adult 
survivors of childhood 
cancer 

Kvantitativ ansats.  
Utforskande och 
jämförande design.  
De använda skalorna i 
studien var: SF36, State–
Trait Anxiety Inventory 
(STAI), Battle Culture-
free Self-esteem 
Inventory (BCSEI), 
Quality of Life 
Questionnaire (QoLQ), 
Lazarus and Folkman 
Ways of Coping scale. 

112 ungdomar på en 
onkologisk avdelning i Athen, 
som fick diagnos cancer innan 
15 års ålder och som har 
avslutat behandlingen för 
minst 2 års sedan. För att 
kunna delta i studie skulle de 
ha fyllt 15 år. 

För jämförande 
design användes 
Chi2-test  
SF-36, stai och 
BCSEI delskala 
betyg jämfördes 
mellan cancer 
överlevande och 
kontroll gruppen i 
ett 
tre-vägs 
variansanalys 
(ANOVA).    
 
Trovärdighet 
diskuteras 

Medel 

Servitzoglou, 
M., 
Papadatou, S., 
Tsiantis, I. & 
Vasilatou-
Kosmidis, H.  
2009. 
 

Quality of life of 
adolescent and young 
adult survivors of 
childhood cancer. 

Kvantitativ. 
Jämförande.  
Instrument: QoLQ och 
SF36 

103 Grekiska ungdomar och 
yngre vuxna I åldrarna mellan 
15-29 år, som har avslutat sin 
cancer behandling efter minst 
2 år, samt att de har fått cancer 
diagnos före 15 års ålder.  
135 ungdomar och yngre 
vuxna användes som 
kontrollgrupp.  

Chi2-test. 
Pearsons 
korrelations-test 

Hög 

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

On receiving the 
diagnosis of cancer: 
The adolescent 
perspective. 

Kvalitativ ansats 
Utforskande. 
Fenomenologisk metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer 

10 personer i åldrarna 13-17år 
som fått diagnos cancer inom 
de senaste 4-6 månaderna och 
som kan prata flytande 
engelska.  

Fenomenologisk 
dataanalys. Enligt 
Coliazzi’s metod. 

Hög 

Sundberg, K., 
Lampic, C., 
Björk, O., 
Arvidsson, J. 
& Wettergren, 
L. 2008. 

Positive and negative 
consequences of 
childhood cancer 
influencing the lives of 
young adults 

Kvalitativ. kohort studie 
med 
Explorativ och 
beskrivande design. 
Svensk modifierad 
version av Schedule for 
the Evaluation of 
Individual Quality of 
Life- Direct Weighting. 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer 
(SEIQoL-DW). 
 
 

246 personer (130 män och 
116 kvinnor) med diagnosen 
cancer under perioden 1985-
1999 i Stockholm som fått 
diagnosen för minst 5 år sedan 
och som fyllt minst 18 år vid 
tidpunkten av studie.  
   

Innehållanalys. 
Chi2-test utfördes 
för att bestämma 
skillnader 
i kategoriska 
variabler  
oberoende t-test 
användes för 
jämförelse av 
variablar mellan 
deltagare och icke 
deltagare (ålder 
vid diagnos, tid 
sedan diagnos, 
ålder vid 
intervju). 

Hög 

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

Adolescents’ and 
Parents’ Experiences of 
Managing the 
Psychosocial Impact of 
Appearance Change 

Kvalitativ. 
Utforskande design. 
Fallstudie där fick 4 
ungdomar fotograferar 
bilder föreställande sina 

22 ungdomar i åldrarna 13-18 
år med diagnos cancer från en 
regional pediatrisk cancer 
centrum. Ungdomarna var 
engelsktalande. 4 ungdomar 

Tematisk 
analysmetod 
enligt King 
(1998). 
 

Hög 
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England. 
2010. 
 

During Cancer upplevelse av 
vardagslivet under två 
veckor samt intervjuades 
två gånger under 9 
månader. 18 ungdomar 
intervjuades via internet. 

deltog i fallstudie medan 18 
deltog i online intervjuer. 

Validitet och 
reliabilitet av 
analysmetod 
diskuteras. 

Woodgate, 
R.L. Kanada. 
2006. 

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

Kvalitativ ansats. 
Beskrivande design. 
Ostrukturerade intervjuer 
med följdfrågor. Samt 
observation. 

15 ungdomar (12-18år) med 
cancer diagnos på en 
pediatrisk avdelning med både 
inlagda patienter och patienter 
utifrån. 

Grounded teori 
enligt Morse & 
Field (1995) och 
Strauss & Corbin 
(1990).  
 
Trovärdigheten ej 
diskuteras. 

Medel 

Wu, L-M., 
Chin, C-C.,  
Haase, J.E &  
Chen, C-H. 
2009. 

Coping experiences of 
adolescents with 
cancer: a qualitative 
study. 

Kvalitativ. Beskrivande. 
Fenomelogiskt. 
Djupintervjuer med 
öppna frågor. 

10 kinesisk/taiwanesisktalande 
personer mellan 12-18 år med 
diagnos cancer som varit 
under behandling I minst 2 
månader.  Deltagarna hade 
ingen tidigare mental 
sjukdom. 

Fenomenologisk 
dataanalys 
Intervju data 
analyserades med 
hjälp av Giorgi i 
fyra steg 
förfaranden 
 

Hög  

 

 
Tabell 3: Sammanställning av resultatsartiklarnas syfte och resultat. 

Författare/Årtal Titel Syfte Resultat 
Anderzén Carlsson, A., 
Kihlgren, A. & e Sørlie, V. 
2008. 

 

Embodied suffering: 
experiences of fear in 
adolescent girls with 
cancer 

Belysa rädsla hos 
ungdomar med personlig 
erfarenhet av cancer 

Kroppsligförändringar beskrevs av 
ungdomarna som jobbiggast med cancer. 
Andra upplevelse som rädsla för döden och 
existentiell rädsla samt rädsla relaterad till 
det sociala aspekten identifierades.  

 
Berg, C., Neufeld, P., Harvey, 
J., Downes, A. & Hayashi, R.J.  
2008. 
 
 

Late effects of 
childhood cancer, 
participation, and 
quality of life of 
adolescents.   

Beskriva de sena 
effekterna av 
cancerbehandlinen och 
dess påverkan på 
livskvaliteten hos cancer 
överlevare.  

De överlevande vägrade att ge efter för 
kvardröjande sena effekter, bland annat 
smärta, och är mycket motiverade att umgås 
med sina kamrater. Ingen av dessa 
ungdomar isolerade sig eller hade ett 
stillasittande liv. 

Enskär, K. & von Essen, L. 
2007. 

Prevalence of aspects 
of distress, coping, 
support and care 
among adolescents 
and young adults 
undergoing and being 
off cancer treatment. 

Beskriva förekomsten av 
fysisk och psykosocial 
stress, coping, stöd och 
vård hos ungdomar och 
unga vuxna som 
genomgår/genomgått 
behandlingen för cancer. 
Samt att beskriva vilka av 
dessa upplever sitt liv 
tillfredsställande och vilka 
som inte gör det. 

Fler av ungdomar och unga vuxna som 
behandlades rapporterade att de hade 
problem med trötthet, håravfall, nutrition, 
intag av mediciner och sjukhusplaneringen, 
än de ungdomar och unga vuxna som har 
avslutat sin behandling.  
Oavsett om ungdomarna och unga vuxna är 
tillfredsställda med sina liv eller ej, har inte 
det att göra med om de är under pågående 
behandling av cancer. 

Hedstöm, M., Haglund, K., 
Skolin, I. & von Essen. 2003. 

Distressing events for 
children and 
adolescents with 
cancer: Child, parent 
and nurse perception. 

Studera vilka aspekter av 
sjukdomen och 
behandlingen som 
uppfattas som särskilt 
plågsamma för barn med 
cancer enligt barn, 
föräldrar och 
sjuksköterskor. 

Barn och ungdomar upplevde illamående 
och smärta som ett stort problem under 
behandlingen. Vidare, beskrev ungdomarna 
att isolering, oro för döden och utseende 
förändringar under behandlingen påverkade 
livskvaliteten negativt.  
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 Hedström, M., Skolin, I. & von 
Essen, L. 2004. 
 
 
 
 

Distressing and 
positive experiences 
and important aspects 
of care for 
adolescents treated 
for cancer. 
Adolescent and nurse 
perceptions. 

Beskriva stressande och 
positiva erfarenheter hos 
ungdomar med cancer när 
de fick diagnosen, 
cellgiftsbehandlingen och 
när de blev inlagda på 
sjukhuset, samt att 
beskriva viktiga aspekter 
vid omvårdnad av 
ungdomar med cancer.  

Cancer under ungdomsåren leder till en rad 
negativa erfarenheter såsom rädsla för 
främlingsskapkänsla, rädsla för förändrat 
utseende, rädsla för att dö samt olika fysiska 
problem. Positiva erfarenheter inkluderar 
positiva relationer till vårdpersonal och väl 
omhändertagande. Viktigt i omvårdnaden av 
ungdomar med cancer är ett trevlig och 
vänligt bemötande, stödjande och kompetent 
personal som ger åldersanpassad 
information.   

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

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

Undersöka om och hur 
hälsorelaterad livskvalitet, 
ångest och depression hos 
en grupp ungdomar skiljer 
sig från en kontrollgrupp 
strax efter diagnosen samt 
vid 6, 12 och 18 månader 
efter diagnosen. 

Ungdomarna mådde psykiskt sämre än 
kontrollgruppen strax efter diagnosen. 
Skillnaderna försvann gradvis, för att sedan 
vara ombytta. Vilket innebar att 
cancergruppen hade lägre nivåer av ångest 
och depression och bättre hälsorelaterad 
livskvalitet än kontrollgruppen när 1,5 år 
hade gått sedan diagnosen. 

Juvakka, T. & Kylmä, J.  
2009. 

Hope in adolescents 
with cancer. 

Beskriva hopp ur 
cancerdrabbade 
ungdomars perspektiv.  
 

Hoppet hos cancerdrabbade ungdomar ökade 
av faktorer som var relaterade till deras 
erfarenheter och sociala nätverk. Faktorer 
som undertryckte hoppet hos ungdomarna 
var bördor som rör ungas känslor, kunskap 
och kropp. 
 

Kyngäs, H., Mikkonen, R., 
Nousiainen, E.M., Rytilahti, M., 
Seppänen, P.,Vaattovaara, P. 
& Jämsä, T. 2000 

Coping with the 
osnset of cancer: 
coping strategies and 
resources of young 
people with cancer. 

Att utforska hur ungdomar 
och unga vuxna med 
cancer hanterade sin 
vardagsliv och vilka 
copingstrategier 
ungdomarna använde sig 
av 

Det mest förekommande copingstrategin var 
socialt stöd, tro på tillfriskande och att 
upprätthålla sitt normala liv så fort som 
möjligt. Andra copingstrategier som 
identifierades var: tidigare erfarenheter, att 
skaffa sig information om sjukomen och 
dess behandling, tro på sin egen förmåga 
samt att ha en positiv livssyn.  
 
 

Larsson, G., Mattson, E. & von 
Essen, L. 2010. 
 
 

Aspects of quality of 
life, anxiety, and 
depression among 
persons diagnosed 
with cancer during 
adolescence: A long-
term follow-up study. 

Undersöka aspekter på 
livskvalitet, ångest och 
depression bland personer 
som har diagnostiserats 
med cancer under 
ungdomsåren upp till 4 år 
efter diagnosen och 
jämföra detta med en 
referensgrupp. 

Cancerdrabbade ungdomar mådde psykiskt 
sämre än kontrollgruppen upp till 6 månader 
efter diagnosen. Skillnaderna försvann 
gradvis, för att sedan vara omvända. Vilket 
innebar att cancergruppen hade lägre nivåer 
av ångest och depression och bättre 
livskvalitet än kontrollgruppen när 1,5 år 
hade gått sedan diagnosen. 

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

Changes in body 
Image experienced by 
adolescents with 
cancer 

Att undersöka ungdomars 
perspektiv om deras 
kroppsuppfattning när de 
ställs inför cancer och dess 
behandlingar och hur dessa 
förändringar påverkar 
deras vardagsliv. 

Ungdomar beskrev sina 
kroppsuppfattning som ”jag ser inte normal" 
vilket framkallade känslor av att vara utsatt. 
Ungdomarna använde sig av olika 
hjälpmedel för att upprätthålla normalitet i 
sina utseende. Vännerna var viktiga och 
användes om sydd för att hantera sociala 
interaktionen.  Andra copingstrategi som 
identifierades var undvikande coping.  

Mattsson, E., Ringnér, A., 
Ljungman, G. & von Essen, L. 
2007.  

Positive and negative 
consequences with 
regard to cancer 

Syftet var att undersöka 
negativa och positiva 
konsekvenser av cancer 

4 teman av negativa upplevelser 
identifierades; kroppsliga problem. 
Obehagliga tankar och känslor, utanförskap, 
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During adolescence. 
Experiences two 
years after diagnosis 

under tonåren upplevt två 
år efter diagnos. 

och skolarbete. 6 kategorier av positiva 
upplevelser identifierades. Positiv syn på 
livet, starkare självkänsla, mer kunskap och 
förståelse för sjukdomen, goda relationer, 
bredare perspektiv och materiella fördelar. 
 

Ramini, S. K., Brown, R. & 
Buckner, E. B. 
2008. 

Embracing changes: 
Adaptation by 
adolescents with 
cancer. 

Använda Roy Adaptation 
Model (RAM) för att 
undersöka adaptiva 
strategier hos ungdomar 
med cancer. 

Deltagarna i studien hanterade kreativt 
kroppsliga förändringar, hade en positiv 
inställning och visade psykosocial mognad. 

Servitzoglou, M,.  Papadatou, 
D., Tsiantis, I., & Vasilatou-
Kosmidis, H . 2008 
 

Psychosocial 
functioning of young 
adolescent and adult 
survivors of 
childhood cancer 

Att bedöma och jämföra 
psykosociala 
välbefinnande, självkänsla, 
ångest, social funktion hos 
grekiska ungdomar som 
överlevt cancer med friska 
unga i kontrollgrupp samt 
att utforska de långsiktiga 
effekterna av cancer på 
deras livskvalitet   

Den totala psykosociala funktionen inom 
den grekiska överlevande barncancer är 
tillfredsställande. Överlevande tycks kunna 
hantera de långsiktiga effekterna av 
sjukdomen erfarenhet och dess behandling. 
Resultaten visar dock att de löper större risk 
att utveckla problem som ökad ångest och 
lägre självkänsla i jämförelse med 
kontrollgruppen 

Servitzoglou, M., Papadatou, S., 
Tsiantis, I. & Vasilatou-
Kosmidis, H.  
2009. 

Quality of life of 
adolescent and young 
adult survivors of 
childhood cancer 

Att undersöka livskvalitet 
hos ungdomar och yngre 
vuxna som har överlevt 
cancer under barnåren.  

Fysiska symtom, som trötthet och 
sömsvårigheter, kvarstod långt efter 
behandlingen. Trots det, påverkades 
ungdomarna och yngre vuxna som har 
överlevt cancer inte av dessa symtom. De 
kände även djupare uppskattning för livet, 
kunde lättare hantera svårigheter i sina liv 
och gjorde klokare val och prioriteringar i 
sina liv.  

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

On receiving the 
diagnosis of cancer: 
The adolescent 
perspective 
 

Att utforska upplevda 
erfarenheter hos ungdomar 
som blivit diagnostiserade 
med cancer. 

6 teman identifierades; förlorad känsla av att 
vara normal, införskaffande av information, 
betydelsen av vänner och deras reaktion, 
vänja sig vid situationen, ge tillbaka samt 
stöd från familjen 

Sundberg, K., Lampic, C., 
Björk, O., Arvidsson, J. 
&Wettergren, L. 2008. 

Positive and negative 
consequences of 
childhood cancer 
influencing the lives 
of young adults 

Att beskriva hur 
erfarenheter av cancer 
sjukdomen påverkade unga 
överlevnades syn på sin 
framtid.  

Majoritet av ungdomarna (68%) upplevde 
minst en negativ konsekvens av sjukdomen 
och 53% angav minst en positiv konsekvens 
av sjukdomen. Bland de negativa 
konsekvenserna nämndes fysiska 
begränsningar. En positiv livssyn och 
självbild beskrev som de positiva 
konsekvenserna.  

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

Adolescents’ and 
Parents’ Experiences 
of Managing the 
Psychosocial Impact 
of Appearance 
Change During 
Cancer 

utforska unga patienterna 
och deras föräldrars 
upplevelser av en 
förändrad utseende under 
cancerbehandling 

Utseende förändringar var ett stort problem. 
Många kände sig oroliga och var ovilliga att 
avslöja utseende ändras offentligt. Negativa 
reaktioner av andra (t.ex. stirrande, retande, 
och olämplig ifrågasättande) ledde till 
undvikande av social aktivitet. Ungdomar 
ville utveckla den praktiska och sociala 
färdigheter som krävs för att upprätthålla en 
"normal" utseende och hantera negativa 
reaktioner hos andra.. 

Wu, L-M., Chin, C-C., Haase, 
J.E &  Chen, C-H. Taiwan. 
2009 

Coping experiences 
of adolescents with 
cancer: a qualitative 
study 

Att beskriva kärnan i 
copingstrategier hos 
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utvärderar vad de redan hade. 
Woodgate, R. L. Kanada. 2006. The importance of 

being there: 
perspectives of social 
support by 
adolescents with 
cancer 

Att utforska olika typer av 
socialstöd utifrån 
cancerdrabbade 
ungdomarnas perspektiv. 

Fyra kategorier identifierades: stödjande 
relation som omfattade familjestöd, stöd från 
speciella vänner och vårdpersonalen. Att 
vara där ansågs väldigt viktig av 
ungdomarna. 

 
 
3.2. Sjukdomens påverkan på ungdomarnas livskvalitet 
 

 
   Figur 1. Påverkan på livskvalitet utifrån olika aspekter.                                
       
                       
3.2.1. Fysisk påverkan 

Flera studier tyder på att fysiska begränsningar på grund av cancer och dess behandlingar 

påverkar ungdomarnas livskvalitet. Ungdomar upplevde illamående och smärta som ett stort 

problem under behandlingen. De uttryckte att ha smärtan var ett större problem till följd av 

behandling än till följd av sjukdomen i sig (Hedström et al. 2003; Anderzén et al. 2008). Vidare 

beskrev ungdomarna att de inte kunde delta i vardagsaktiviteter på grund av trötthet och smärta 

(Wu et al. 2009; Enskär och von Essen 2007; Sundberg et al. 2009).   

 

Andra obehag som ungdomarna upplevde på grund av symtom, upprepade ingrepp och 

biverkningar av behandlingar var förändrade kroppsfunktioner såsom ostabil och växelvis 

kroppstemperatur, obehagliga lukt och nedsatt aptit (Wu et al. 2009). 

I en studie gjord av Williamson et al. (2010) beskrev ungdomarna sin oro för permanent 

ärrbildning, hudbristningar, blåmärken, håravfall och viktförändringar till följd av behandling.  
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Håravfall beskrevs av ungdomarna som jobbigast med behandlingen och som påverkade deras 

livskvalitet. De blev chockade när de började tappa hår i stora klumpar och upplevde detta som 

en övergång från att vara frisk till att bli sjuk och ful.  En av ungdomarna i studien uttryckte sig 

så här: ”Jag är ful, riktigt fet, jag har ett runt ansikte och jag är skallig. Jag ser ut som en gammal 

gubbe! Jag ser hemsk och sjuk ut”. Ungdomarna använde sig av peruk, huvudbonader rakade av 

håret eller klippte kort frisyr för att hantera håravfallet (Anderzén et al. 2008; Larouche et al. 

2006).  

 

Kroppsförändringarna ledde till att ungdomarna kände sig annorlunda, oattraktiva och utsatta. 

Ungdomarna beskriver att kroppsförändringar såsom håravfall och viktförändringar gjorde att de 

inte kände igen sin egen spegelbild. Vissa till och med hotade med att avbryta behandlingen på 

grund av viktökningen (Williamson et al. 2010; Anderzén et al. 2008).  

Flera studier visar att fysiska förändringar som trötthet, smärta och sömnsvårigheter kvarstår 

långt efter avslutad behandling. Dessa sena effekter påverkar de överlevande i deras vardag, till 

exempel vid idrottssammanhang och tunga aktiviteter (Servitzoglou et al. 2009; Berget al. 2009). 

 
3.2.2. Psykisk påverkan 

Den första perioden efter en cancerdiagnos är mycket påfrestande. Några ungdomar i studie 

nämnde att de upplevde rädslan att dö och känslor av obehag vid cancerdiagnosen (Hedström et 

al. 2004). Wu et al. (2009) beskriver i sin studie att ungdomarna rapporterade ångest och 

humörsvängningar på grund av medicinering och behandling. De uttryckte oro för många saker 

bland annat om huruvida behandlingen kommer att fungera, om återfall och om de kommer att 

möta döden ensamma. Ungdomarna kände rädsla, osäkerhet och vrede för att de inte hade någon 

kontroll över sin situation. Vidare var de även rädda för att förlora sin framtid och sina drömmar. 

 

Brist på information angående diagnosen, behandlingen och medicineringen, leder också till 

ökad oro hos ungdomar. Resultaten från studien gjord av Hedström et al. (2004) visar att 

åldersanpassad information hjälper ungdomar att bli aktiva deltagare i sin egen vård och även 

främjar känslan av trygghet och kontroll. 

 

Jörngården et al. (2007) undersökte i sin studie om och hur livskvalitet, ångest och depression 

hos cancerdrabbade ungdomar skiljde sig från kontrollgruppen, strax efter diagnosen och efter 6, 
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12 och 18 månader. De fann att ungdomarna mådde psykiskt sämre än kontrollgruppen strax 

efter diagnosen. Skillnaderna försvann gradvis, för att sedan vara ombytta. Detta innebar att 

cancergruppen hade lägre nivåer av ångest och depression och bättre livskvalitet än 

kontrollgruppen när 1,5 år hade gått sedan diagnosen. Detta resultat förstärks av en annan studie 

som gjorts av Larsson et al. (2010) där cancerdrabbade ungdomar visade ha lägre nivåer av 

psykisk hälsa och högre grad av depression än kontrollgruppen 6 månader efter diagnosen. 

Resultaten var däremot omvänt efter 18 månader och efter 48 månader rapporterades 

cancergruppen även ha en högre grad av vitalitet och lägre nivåer av ångest och depression än 

ungdomarna i kontrollgruppen. Ungdomar som har överlevt cancer känner optimism men även 

osäkerhet inför framtiden. De var även ovilliga att göra upp långsiktiga planer. Vidare beskrev de 

sig själva som mer mogna än sina jämnåriga och kände att de kunde hantera stora svårigheter i 

livet med ökat självförtroende, beslutsamhet och uthållighet. 

 

Trots de utmaningar som ungdomar har upplevt under hela behandlingen, verkar de anpassa sig 

och njuta av en god livskvalitet. De lyckas uppnå sina personliga och yrkesmässiga mål, förbli 

nöjda med sina liv och förväntar sig en normal utveckling framöver (Servitzoglou et al. 2009).  

En mer positiv syn på livet rapporteras också i andra studier av Mattsson et al. (2007) och 

Sundberg et al. (2009). Enligt dessa studier visar ungdomarna ett ökat medvetande om döden och 

förändrade värderingar. Ungdomarna uppskattade livet mer och värderade de vardagliga 

händelserna på ett annat sätt än tidigare. Att leva mer i nuet beskrevs av en ungdom: ”Jag lever 

livet mer än vad andra gör. Jag tar tillvara alla möjligheter nu” (Mattsson et al. 2007). 

 
3.2.3. Social påverkan 

Enligt studie av Larouche och Chin-Peuckert (2006) kunde ingen av de ungdomar som 

intervjuades delta vid skolundervisningen. Tidskrävande behandlingar, trötthet och smärta, 

hindrade ungdomarna att delta i skolan. Deltagarna beskrev att kroppsuppfattningen påverkade 

deras vilja att gå till skolan. De utryckte att de inte ville att deras skolkamrater se dem med 

kroppsförändringar till exempel håravfall eller ärr efter operation. En av ungdomarna i denna 

studie utryckte så här: ”Jag vill inte gå tillbacka till skolan tills mitt hår växer igen.” Oro och 

rädsla för att behandlas olika av klasskamrater eller bli utelämnad av jämnåriga var en annan 

anledning till att ungdomarna isolerade sig under sjukdomsperioden (Anderzén et al. 2008). 
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Mattsson et al. (2007) beskriver att hos de intervjuade ungdomarna tog skolarbetet mycket kraft 

och energi. De utryckte att deras kognitiva förmåga hade försämrats på grund av sjukdomen. 

Vidare beskriver Larouche och Chin-Peuckert (2006) att när ungdomarna missar skolan och 

möjligheten till socialt umgänge på grund av sjukdom och behandling, kan detta bidra till social 

isolering och begränsad socialkompetens vilket kan leda till sämre självkänsla senare i livet. 

 

Berg et al. (2009) intervjuade 25 ungdomar, som har överlevt cancer, om hur de sena effekterna 

av cancerbehandlingen påverkar dem och deras livskvalitet. Resultatet visar att de överlevande 

vägrar att ge efter för kvardröjande sena effekter, bland annat smärta, och är mycket motiverade 

att hänga med sina kamrater till exempel att gå på köpcentrum i flera timmar eller att arbeta extra 

på snabbmats restauranger där det krävs att man står hela tiden och jobbar. Ingen av dessa 

ungdomar isolerade sig eller hade ett stillasittande liv.  

Servitzoglou et al. (2008) beskriver i sin studie att ungdomarna som har överlevt cancer, inte 

upplevde att de hade svårigheter i skolan, studentlivet och sina yrken. Bland de unga arbetande 

sågs inga skillnader i arbetstillfredsställelsen, men 26 % av överlevande ändrade sina 

utbildningsplaner på grund av sin tidigare cancer historia.  

 

Servitzoglou et al. (2009) undersökte livskvalitet hos 112 grekiska ungdomar som överlevt 

cancer och jämfört med 135 ungdomar som kontrollgrupp. Enligt denna studie var förhållandet 

mellan överlevande och deras föräldrar och syskon mycket bra, jämförbart med de i 

kontrollgruppen. Emellertid ansåg de överlevande att deras sjukdoms erfarenheter har påverkat 

deras relation med föräldrar och syskon mycket. När de ombads att kommentera detta, betonade 

de att ett starkare band utvecklades mellan de och sina anhöriga. Vissa av ungdomarna upplevde 

även att deras anhöriga var överbeskyddande. Detta resultat stöds av andra studie där deltagarna 

beskrev att de fick närmare relation med sina familjemedlemmar under behandlingen. Vidare 

förklarar ungdomar att de har kommit närmare sina syskon (Mattsson et al. 2007; Ramini, et al. 

2008). En av deltagarna beskrev att hennes relation med sin yngre syster var ”ansträngd” efter att 

hon fått diagnos cancer och detta förhållande förändrades under behandlingen. "Min lillasyster 

uppskattar mig mer, och hon ser upp till mig mer nu…Vi blev en av de starkaste familjer 

någonsin".  
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3.3. Copingstrategier som cancerdrabbade ungdomar använde för att hantera 
sin livssituation 

 

Figur 2. Copingstrategier som ungdomarna använde för att hantera sin livssituation 

 

 

3.3.1. Socialt stöd  

Av flera studier framgår att socialt stöd är det viktigaste redskap till coping för ungdomar som 

drabbas av cancer. (Larouche och Chin-Peuckert 2006; Wu et al. 2009; Stegenga och Ward-Smith 

2009; Williamson et al. 2010; Kyngäs et al. 2000; Woodgate 2006). En stödjande relation 

definierades av ungdomar som en relation som hjälpte dem att känna sig älskade och 

omhändertagna samt hjälpte dem att upprätthålla ett normalt liv (Woodgate 2006).  

 

Familjstöd identifierades som en viktig del som påverkade ungdomarnas livskvalitet både under 

och efter cancerbehandlingen. Att kunna prata med familjemedlemmar om sina känslor och 

rädslor ansågs av ungdomarna väldigt betydelsefullt och gav en känsla av trygghet. Ungdomarna 

beskrev vidare att det betydde mycket att familjemedlemmar var där, brydde sig, gav stöd och 

uppmuntrade dem att gå igenom de svårigheterna sjukdomen orsakade. Det var viktigt att 

föräldrarna visade den ljusa sidan av livet då ungdomarna kände sig deprimerade (Wu et al. 

2009; Stegenga och Ward-Smith 2009; Woodgate 2006). Det var alltså viktigt att föräldrarna 

fanns där och hjälpte ungdomarna att känna sig mindre ensamt i situationer.  

 

Larouche och Chin-Peuckert (2006) beskriver att de cancerdrabbade ungdomarna förlitade sig på 

sina vänner som agerade som en skydd mot vad andra skulle säga om deras kroppsförändringar 

orsakad av cancer. Ungdomarna i studien föredrog att ha vänner runt omkring sig när de befann 

sig i offentliga folksamlingar då de var rädda att folk skulle stirra på eller ställa frågor om deras 
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hälsa. De beskrev sina vänner som sitt ”metallhölje” (Larouche och Chin-Peuckert 2006; 

Stegenga och Ward-Smith 2009). Gemensamt för ungdomarna i Woodgates studie var att 

vännerna var ett väldigt viktigt stöd. Ungdomarna talar om sin ”speciella vän”, som fungerade 

som ett stöd under hela sin sjukdomsupplevelse. Dessa speciella vänner brukade trösta sina 

cancersjuka vänner när de inte mådde bra genom att distrahera dem från sjukdomen och få dem 

att prova tänka på annat (Larouche och Chin-Peuckert 2006; Woodgate 2006).  

 

I studie gjort av Stegenga och Ward-Smith (2009) uppskattade ungdomarna särskilt sina 

föräldrar, syskon och vänner som var tålmodiga med deras förändrade beteende och känslor och 

inte dömde dem. Det var viktigt att veta att deras föräldrar, syskon och vänner fortfarande 

älskade dem, trots deras annorlunda beteende och dåliga humör.  

 

I en studie genomförd av Ramini et al. (2008) framgår att ungdomarna hade en hel del förtroende 

för deras sjuksköterskor, läkare och lärare. En del av deltagarna i studien berättade att läkarna 

och sjuksköterskorna fungerade som "fadersgestalter" eller "modergestalter". Woodgate (2006) 

beskriver också att stödet från vårdgivare var så viktigt för vissa ungdomarna att vårdteamet 

betraktades som andra familj. Vårdpersonalens goda sinne för humor och hopp istället för att 

vara upprörd och ledsen var särskilt uppskattat av ungdomarna. Kyngäs et al. (2000) beskriver att 

ungdomarna hade lättare att prata mer öppet med vårdpersonalen om sin sjukdom och sina 

bekymmer än med familjemedlemmarna.  

 

3.3.2. Hopp 

Hopp är också en copingstategi som användes av cancerdrabbade ungdomar. Juvakka och Kylmä 

(2009) kom i sin studie fram till att ungdomarna använde sig av två typer av hopp. Den första var 

att ”hoppas på något” det vill säga tro på framtiden. Detta innebär att kunna drömma om 

framtiden som ligger ganska långt borta, till exempel att studera, gifta sig och skaffa barn. Några 

av de ungdomarna i studien utryckte att cancer är bara en sak i livet som en dag kommer att 

hamna på efterkälken. Trots den hårda och ofta kaotiska start med cancer och dess behandlingar, 

började livet att bli organiserad på ett nytt sätt och det var också möjligt att tänka på framtiden.  

Den andra var att betrakta hoppet som en inre källa av energi som hjälper till att hantera olika 

saker. Denna inre energi hjälper cancerdrabbade ungdomar att hantera krävande behandlingar 

och förändringar som kommer tillsammans med sjukdomen. I slutändan bidrar detta till 

ungdomarnas tillväxt, lärande och utveckling av självkännedom. Vidare menar författarna att 
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inre resurser omfattar positiva attityder, humor, tron på Gud, önskemål. En positiv attityd hos en 

tonåring med cancer ger henne/honom uthållighet och kämpande inställning för att klara även de 

svåraste upplevelser relaterade till sjukdomen. Humor bidrar till ungdomarnas förmåga och mod 

att dra sig tillbaka från sin svåra situation och att kunna ha ett gott skratt om sig själv och saker 

relaterade till cancer. Andra studier har fått liknade resultat. Enligt Wu et al. (2009) förlorade 

ungdomarna inledningsvis sin förtroende för framtiden, då påfrestningar var större än deras 

förväntningar. Däremot började de lära sig att fokusera sig på sin inre energi och de resurser de 

hade och visualiserade hoppfulla bilder av framtiden. De fokuserade på sin tro på framtiden för 

att kunna klara sin sjukdom. Föräldrarna gav också hopp och uppmuntrade ungdomarna att 

acceptera sin sjukdom och upprätthålla positiv attityd till cancer. Vilket i fortsättningen hjälpte 

ungdomarna att upprätthålla en stark inställning för att anpassa sig till den nya situationen 

(Stegenga och Ward-Smith 2009; Williamson et al. 2010; Woodgate 2006).  

 

3.3.3. Att söka information 

Av flera studier framgår att information är viktig för val av copingstrategier hos cancerdrabbade 

ungdomar (Stegenga och Ward-Smith 2009; Williamson et al. 2010; Kyngäs et al. 2000).  

Deltagarna i Stegengas studie uppgav att de aktivt började söka information när de fick diagnos 

för cancer. De försökte själva skaffa information om diagnosen och aktuella behandlingar. 

Ungdomarna använde informationen som ett sätt att förstå vad som pågick och som en metod att 

hantera sin situation och osäkerhet (Stegenga och Ward-Smith 2009).  

 

Williamson et al. (2010) beskriver att ungdomarna söker information för att de vill vara pålästa 

och självsäkra när de ställs inför negativa reaktioner eller frågor om sin sjukdom och förändrade 

utseende. Enligt Kyngäs et al. (2000) sökte ungdomarna information i böcker, artiklar och 

internet. Denna information hjälpte dem att förstå varför de var tvungna att genomgå vissa tuffa 

behandlingar med svåra biverkningar. Information om lyckade behandlingar förbättrade deras 

självförtroende, hjälpte dem att tänka mer positivt och ökade deras tro på behandlingen. 

Ungdomarna i studien ville hantera sin sjukdom så självständigt som möjligt och därför sökte de 

efter information. De tyckte att informationen hjälpte dem att förstå sina beteende och att lättare 

hantera sjukdomen.  

 

Vikten av information också beskrivs i en grekisk studie gjort av Servitzoglou et al. (2009). 

Författarna kom fram till att ungdomarna som inte blev informerade om sin diagnos hade mer 
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långsiktiga fysiska problem som stört deras dagliga aktiviteter. Däremot de ungdomar som fick 

kunskap om sin sjukdom utvecklade bättre psykosocial anpassning. Sundberg et al. (2009) 

skriver i sin studie att information och kunskap om diagnos leder till större förhoppning för 

framtiden. Till exempel information om att något kan göras mot smärtan upplevdes av 

ungdomarna som en lättnad.  

 

3.3.4. Undvikande copingstrategi 

Larouche och Chin-Peuckert (2006) visar i sin studie att det är frustrerande för ungdomar att visa 

sina kroppsförändringar som de har fått på grund av cancerbehandlingar. Ungdomarna beskrev 

att sjukdomen och följande kroppsförändringar påverkade deras önskan att träffa vänner, ha 

intima och romantiska relationer och att vistas ute bland andra människor. Detta upplevdes av 

ungdomarna som en obekväm och stressfull situation vilket ledde till att de undvek sociala 

aktiviteter. Wu et al. (2009) beskriver att ungdomars negativa känslor om deras förändrade 

kroppsuppfattning framkallar känslor av sårbarhet. En del ungdomar hanterade denna situation 

genom att använda sig av en copingstrategi som innebar social isolering. Mattson et al. (2007) 

och Anderzén et al. (2008) beskriver att ungdomarna tappade kontakt med sina klasskamrater 

och isolerades ifrån sina vänner under sjukhusvistelsen. En annan anledning till att ungdomarna 

valde att inte socialisera med sina vänner var att de inte orkade. Anderzén et al. (2008) skriver 

vidare att ungdomarna undviker sociala situationer för att de inte vill berätta om sin sjukdom för 

nya människor de träffar samt att de är rädda att inte betraktas som normala.  

 
 
 

4. Diskussion 
4.1. Huvudresultat 

Studiens resultat visade att de fysiska, psykiska och sociala aspekterna av livskvalitet påverkades 

negativt under diagnosen och behandlingen hos cancerdrabbade ungdomar. Smärta, trötthet, 

illamående, nedsatt aptit, håravfall, förändrat utseende, viktförändringar var några exempel på 

fysiska påverkan. Ungdomarna kände rädsla, osäkerhet och vrede för att de inte hade någon 

kontroll över sin situation. Rädsla för döden, oro för behandlingarnas effekter och eventuell 

återfall, rädslan för att förlora sin framtid och drömmar var vanligast förekommande vad gäller 

psykiska påverkan. Det sociala livet påverkades genom att ungdomarna missade skolan och 
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kontakt med sina vänner på grund av tidskrävande behandlingar, trötthet och smärta. Även 

förändrat utseende och kroppsuppfattning påverkade deras vilja att delta i sociala sammanhang.  

Livskvalitet avseende psykiska och sociala aspekter hos ungdomar som har överlevt cancer 

förbättrades ju längre tiden gick. De fysiska aspekterna kvarstod dock. Ungdomarna beskrev sig 

själva som mer mogna än sina jämnåriga och kände att de kunde hantera stora svårigheter i livet 

med ökat självförtroende, beslutsamhet och uthållighet. De skapade även starkare band med sin 

familj och vänner. Ungdomarna använde olika copingstrategier för att hantera sin situation 

såsom socialt stöd i form av familj, vänner och vårdpersonal, hopp, söka information om 

sjukdomen, samt undvikande coping. Socialt stöd visade sig vara det viktigaste redskapet för 

coping. Nära vänner tröstade cancerdrabbade ungdomarna när de inte mådde bra genom att 

distrahera dem från sjukdomen och få dem att prova tänka på annat. Föräldrarna gav hopp och 

uppmuntrade ungdomarna att acceptera sin sjukdom och upprätthålla positiv attityd till cancer.  

När ungdomarna förstod att de inte kunde ändra verkligheten om cancer började de bygga upp 

hopp istället. Hoppet hjälpte ungdomarna att klara av sin cancer genom att ta fram sin inre energi 

och tro på framtiden. Vidare försökte ungdomarna att skaffa sig information om sin sjukdom 

vilket hjälpte de att känna sig mer delaktiga, mindre oroliga, var mer motiverade att samarbeta 

och följa sin behandling. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Under cancerbehandlingen upplevde ungdomarna flera biverkningar såsom trötthet, smärta, 

illamående, nedsatt aptit, med mera. Biverkningarna hade negativ inverkan på ungdomarnas 

livskvalitet då de inte hade den energi för att delta i de dagliga aktiviteterna (Hedström et al. 

2003; Anderzén et al. 2008; Wu et al. 2009; Enskär et al. 2007; Sundberg et al. 2009).  

Från artiklarna i denna studie (Wu et al. 2009; Enskär och von Essen 2007; Sundberg et al. 

2009), framkom att trötthet var den mest rapporterade symtom och biverkning som ungdomar 

under behandlingen upplevde som jobbigast. Det kan dock ifrågasättas om trötthet är kopplat till 

sjukdomen och dess behandling eller om den är en del av normal tonåren. Von Knorring et al. 

(2004) beskriver att trötthet har rapporterats som det vanligaste symtomet bland svenska 

ungdomar som söker vård för somatiska sjukdomar.  

 

Det är väl känt att utseende har stor betydelse för självbilden under ungdomsåren och det har 

hävdats att ett nytt utseende för en tonåring kan vara ett psykologiskt trauma som påverkar 

självkänslan och vänskapsbanden (Mattson et al. 2007). Larouche och Chin-Peuckert (2006) 
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beskriver i sin studie att kroppsförändringar som följd av cancerbehandling betraktas av 

ungdomarna som värsta aspekten av sjukdomen. Detta påverkar både den psykiska och sociala 

delen av deras liv. I en studie gjord av Williamson et al. (2010) beskrev ungdomarna sin oro för 

permanent ärrbildning, hudbristningar, blåmärken, håravfall och viktförändringar till följd av 

behandlingen. 

Flera studier visade att ungdomarna upplevde håravfallet som jobbigast med behandlingen och 

som påverkade deras livskvalitet. De kände sig annorlunda och fula och ville därmed inte vistas 

ute bland andra människor och delta i olika sociala aktiviteter (Anderzén et al. 2008; Larouche 

och Chin-Peuckert 2006). 

 

 I en studie gjord av Wu et al. (2007) jämfördes olika aspekter av livskvalitet hos cancerdrabbade 

ungdomar under behandling, efter avslutad behandling och friska ungdomar i en kontrollgrupp. 

Denna studie visade att ungdomarna som var under behandling hade sämre livskvalitet med 

avseende på fysiska, psykiska och sociala funktioner än de som hade avslutat behandlingen och 

kontrollgruppen. Däremot fann man inga stora skillnader i livskvalitet mellan ungdomar i 

kontrollgruppen och de som har avslutat behandlingen. Andra studier har kommit fram till 

liknande resultat (Servitzoglou et al. 2009; Berg et al. 2009). 

 

Vid cancerdiagnosen upplevde ungdomarna oro och rädsla för: döden, behandlingens effekt och 

sjukdomens återfall. Vidare var de även rädda för att förlora sin framtid och sina drömmar 

(Hedström et al. 2004; Wu et al. 2009). Enligt Mattsson et al. (2007) kan svåra minnen, 

obehagliga tankar och känslor återkomma även långt efter avslutad behandling.  

 

Enligt studien av Jörngården et al. (2007) mådde ungdomarna psykiskt sämre än kontrollgruppen 

strax efter diagnosen. Men skillnaden försvann gradvis och de visade även lägre nivåer av ångest 

och depression än kontrollgruppen 1,5 år efter diagnosen. Stam et al. (2006) noterade inga eller 

små skillnader mellan canceröverlevande ungdomar och kontrollgruppen när det gällde 

psykosociala funktioner. De kom även fram till att överlevande som var optimistiska om sitt 

sjukdomsförlopp visade sig ha bättre livskvalitet särskild avseende den psykiska aspekten. 

Larsson et al. (2010) beskriver att ungdomarna utvecklar så småningom en positiv psykologisk 

förändring i efterdyningarna av cancer och en god psykologisk stöd från familj och vårdgivaren 

kan bidra till denna utveckling.  
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Enligt Wu et al. (2009) ville cancerdrabbade ungdomarna inte göra upp långsiktiga planer.  

Servitzoglou et al. (2009) kommer fram till liknande resultat. De menar att detta dock inte är ett 

tecken på rädsla eller pessimism. Tvärtom, den existentiella osäkerhet som överlevande 

beskriver när de talar om sin framtid kan tyda på realism och mognad. 

Vidare förklarar Servitzoglou et al. (2009) att de svåra stunder ungdomarna upplevde tidigt i 

livet på grund av cancer gjorde dem mer tålmodiga och ödmjuka. De lärde sig att uppskatta livet 

och inte oroa sig i onödan för de problem som dyker upp i livet.     

 

I föreliggande litteraturstudier framkommer det att tidskrävande behandlingar, trötthet, smärta 

och kroppsförändringar till exempel håravfall eller missbildningar efter operation bidrog till att 

ungdomarna inte klarade av att delta vid skolundervisningar och sociala aktiviteter. De isolerade 

sig och ville inte vistas ute i folksamlingar. Det här var en copingstategi som ungdomarna valde 

för att undvika obekväma och stressfulla situationer. Ungdomarna undvek att socialisera sig 

eftersom de var rädda att betraktas annorlunda och att få frågor om deras sjukdom och 

förändrade utseende (Larouche och Chin-Peuckert 2006; Anderzén et al. 2008; Mattsson et al. 

2007). Williamson et al. (2010) förstärker resultaten från dessa studier och beskriver vidare att 

ungdomarna undviker sociala sammanhang på grund av den oönskade uppmärksamhet de får för 

sitt förändrade utseende  

Situationen blir omvänd för ungdomarna som överlever cancer. De vägrar att isolera sig trots 

kvardröjande sena effekter som smärta och trötthet. De är motiverade att hålla jämna steg med 

sina kompisar (Berg et al. 2009). 

 

Både under och efter behandling är familjen en viktig del i ungdomarnas liv. Flera studier visar 

att det skapas ett starkare och närmare band mellan familjemedlemmar och den cancerdrabbade 

personen (Servitzoglou et al. 2009; Mattsson et al. 2007; ; Ramini et al. 2008).  

Familjestöd var en av de viktigaste copingstrategier som ungdomarna använde sig av för att 

kunna hantera sin sjukdom (Larouche och Chin-Peuckert 2006; Wu et al. 2009; Stegenga & 

Ward-Smith 2009; Williamson et al. 2010; Kyngäs et al. 2000; Woodgate 2006). Vidare visar 

Zebrack och Chesler (2002) att familjen ger ungdomarna kärlek och stöd och har en positiv 

inverkan på deras psykiska och sociala tillväxt och utveckling samt deras livskvalitet. Wu et al. 

(2009) och Stegenga och Ward-Smith (2009) diskuterar om hur viktigt det är att föräldrarna är 

närvarande, bryr sig och uppmuntrar sina barn att hantera situationen lättare.  
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Vänner är också viktiga för ungdomarna under deras sjukdomsupplevelse. Ungdomarna 

berättade om hur deras ”speciella vän” fungerade som en skydd mot isolering och även skyddade 

de mot negativ kritik från andra jämnåriga. Vidare har dessa vänner hjälpt ungdomarna att 

acceptera sin situation och återupprätta sitt sociala liv (Larouche och Chin-Peuckert 2006).     

 

 Travelbee (1971) skriver att hopp är en copingstrategi som är kopplat till människors 

välbefinnande, hälsa och livskvalitet. Hoppet utgör en väsentlig källa för livskvalitet och det 

behövs för att livet ska upplevas som gott att leva. Hon menar att en person som hoppas kommer 

att förändra sitt liv på det sätt så att det känns mer behagligt, meningsfullt och glädjerikt. Vidare 

talar Travelbee  om att hoppet är en motiverande impuls som ger den sjuka människan energi och 

gör att hon/han kan övervinna hinder och använda sina krafter till att förändra sin situation till 

det bättre (Travelbee 1971). Ungdomar med cancer har identifierat hopp som en central och 

positiv faktor i deras kamp mot cancer. Det är hoppet som hjälper ungdomarna att klara av sin 

cancer genom att ta fram sin inre energi och tro på framtiden. Studier visar att hopp betraktas 

som en skyddande faktor medan långvarig förtvivlan och hopplöshet kan hota holistisk 

välbefinnande och hälsa (Kylmä 2005; Juvakka och Kylmä 2009). I artikeln av Wu et al. (2009) 

säges att när ungdomarna förstod att de inte kunde ändra verkligheten om cancer började de 

bygga upp hopp istället. Deras familj och vänner fungerade som stöd och hjälpte de att utveckla 

positiva och hoppfulla bilder av framtiden. Ungdomarna satte upp realistiska mål som omfattade 

deras hoppfulla visioner såsom att vara vackrare, gladare och friskare i framtiden. Dessa visioner 

fungerade som ett sätt att möta osäkerhet i deras sjukdom.   

 

Också information om sjukdomen kan underlätta hanteringen av den. I den föreliggande 

litteraturstudien diskuteras att information är viktigt redskap för coping hos cancerdrabbade 

ungdomar. Informationen om diagnos och dess behandlingar hjälpte de att förstå vad som pågick 

och var ett sätt att hantera sin situation och osäkerhet (Stegenga och Ward-Smith 2009; 

Williamson et al. 2010; Kyngäs et al. 2000). I en studie gjord av Gibson et al. (2010) tyckte 

ungdomarna att de inte fick tillräcklig information om sin sjukdom och behandling från 

vårdpersonal. När ungdomarna blev välinformerade kände de sig mer delaktiga, mindre oroliga, 

var mer motiverade att samarbeta och följa sin behandling. Enligt den här studien föredrog 

ungdomarna att informationen riktades till dem och istället för till föräldrarna. Stegenga och 

Ward-Smith (2009) anger i sin studie att ungdomarna själva sökte aktivt information när de fick 
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diagnos för cancer. Det här var ett sätt för ungdomarna att förstå vad som pågick och även att 

hantera sin situation och osäkerhet.  

Att själv leta efter information behöver inte leda till enbart positiv resultat. Studie gjord av 

Juvakka och Kylmä (2009) visar att vissa ungdomarna gav upp att själva söka information, 

eftersom det var svårt att skilja pålitliga uppgifter från otillförlitliga. Dessutom upplevde de att 

motsägelsefulla informationer ökade deras ångest. Resultatet var detsamma då sjukhuspersonal 

gav motstridiga råd.  

 

 Artiklarna i den föreliggande studien hade hög kvalitet utifrån granskning av design och 

datasamlingsmetod. Studiernas design var relevanta och svarade på syftet. Studiernas 

datasamlingsmetod var tydligt beskrivna. Enkäterna som användes i de kvantitativa studierna var 

välbeprövade och hade hög validitet. De flesta av de granskade artiklarna med kvalitativ ansats 

presenterade frågorna som ingick i intervjun. De använde sig både av semistrukturerade och 

ostrukturerade frågor. Aasland och Diseth (1999) skriver att semistrukturerade intervjuer som 

används i studier på ungdomar med cancer ger en mer realistisk bild av ungdomarnas levda 

erfarenheter. 

 

4.3. Metoddiskussion 

Författarna har genomfört en litteraturstudie som beskriver livskvalitet och copingstrategier hos 

ungdomar med cancer. De databaserna som användes vid artikelsökningar var Medline och 

CINAHL. Författarna valde dessa databaser eftersom de anses vara de mest kompletta och 

täckande databaser inom vårdvetenskap. Forskning från andra databaser kan eventuellt ha 

missats eftersom författarna koncentrerat sig endast på dessa två databaser. Författarna har 

inkluderat artiklar som är publicerade de senaste tio åren, vilket gör litteraturstudiens resultat 

aktuellt och mer trovärdigt. De använda artiklarna i studien fyllde kraven på medel och hög 

kvalitet vid granskningen enligt Forsberg & Wengström (2008); Willman et al. (2006) 

modifierad av Lundgren (2007). Vidare är resultatdelen baserad på artiklar från studier i olika 

länder såsom Sverige, Finland, England, Holland, Grekland, USA, Kanada och Taiwan. Genom 

att använda studier från olika länder har författarna försökt ge en mer komplett bild och 

mångfald perspektiv på ämnet, livskvalitet och copingstrategier hos cancerdrabbade ungdomar. 

Författarna till föreliggande studie har använt artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Kvalitativa studier ger en inifrånperspektiv medan kvantitativa studier ger en helhetsbild då de 
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omfattar större antal deltagare. Detta för att öka trovärdigheten i resultatet (Forsberg och 

Wengström, 2009).  

 

Författarnas syfte var att inrikta sig på ungdomar, vilket enligt svenska MeSH definieras 

ungdomar mellan 13-18 år. Detta upplevdes av författarna som en stor begränsning vid 

litteratursökning då det var svårt att hitta artiklar som enbart riktade sig på ungdomar i ålder 13-

18 år. För att författarna skulle kunna använda fler relevanta artiklar som svarade på syftet ökade 

därmed författarna gränsen för ålder mellan 13-19 år. Om artiklarna uteslutits skulle viktiga 

synpunkter och intressanta aspekter ha gått förlorade. 

 

Författarna har valt att genomföra en litteraturstudie eftersom den ger en mer överskådligt bild 

över större population. En nackdel med litteraturstudie är att författarna lätt kan feltolka 

studiernas resultat samt att det finns en risk att översätta fel de engelskspråkiga artiklarna. Detta 

minimerades genom att författarna valde att läsa artiklarna var för sig för att sedan diskutera 

tillsammans. Resultaten av denna litteraturstudie vad gäller livskvalitet presenteras utifrån tre 

vedertagna begrepp samt fyra underkategorier för begreppet coping. Denna kategorisering bidrar 

till att läsaren får en överblick över ämnet.  

Många av de vetenskapliga artiklarnas resultat överstämmer med varandra (Hedström et al. 

2003; Anderzén et al. 2008; Wu et al. 2009; Enskär et al. 2007; Sundberg et al. 2009; Stegenga 

och Ward-Smith 2009; Williamson et al. 2010; Kyngäs et al. 2000) och styrks även av andra 

studier (Von Knorring et al. 2004; Wu et al. 2007; Kylmä, J. 2005; Langeveld et al. 2002) 

(Gibson et al. 2010) inom ämnet. Detta ökar föreliggande litteraturstudiens trovärdighet 

aktiviteterna. 

 

 

4.4. Allmän diskussion 

I föreliggande litteraturstudie har författarna kommit fram till att livskvalitet hos cancerdrabbade 

ungdomar är sämre vid diagnosen och under behandlingen. Ungdomarna upplevde många 

fysiska begränsningar på grund av sjukdomen och biverkningar från behandlingarna. Trötthet, 

smärta, illamående, håravfall, viktförändringar och missbildningar efter operation var de fysiska 

biverkningar som berörde ungdomarnas livskvalitet mest. Dessa fysiska förändringar påverkade 

även ungdomarnas psykiska och sociala hälsa. Ungdomarna isolerade sig och ville inte vistas ute 

bland folk på grund av förändringar i utseende. Under denna period valde de flesta ungdomarna 
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undvikande copingstategier. De klarade inte heller att delta vid skolaktiviteter och umgås med 

sina vänner. Ungdomarna kände oro och rädslan för döden, om behandlingens effekt och återfall 

i sjukdomen. De var även rädda för att förlora sin framtid och sina drömmar (Hedström, Skolin 

& von Essen 2004; Anderzén, Kilgren & Sørlie 2008; Wu et al. 2009; Enskär et al. 2007; 

Sundberg et al. 2009; Larouche & Chin-Peuckert  2006). Författarna blev inte förvånade över att 

ungdomarna hade sämre livskvalitet vid diagnos och behandling. Under dessa perioder är 

ungdomarna mest utsatta för existentiella bekymmer eftersom de ännu inte har hunnit utveckla 

kognitiva och beteendemässiga strategier för att hantera sjukdomen och behandlingen.  

 

Livskvaliteten med avseende på psykisk och social påverkan förbättrades hos ungdomar som 

överlevt cancer trots sena effekter. Vissa studier visade inga stora skillnader i livskvaliteten hos 

ungdomar som överlevt cancer i jämförelse med friska ungdomar i kontrollgruppen (Wu et al. 

2007; Berg et al. 2009; Stam et al. 2006). Andra studier visade till och med att livskvalitet hos 

ungdomar som överlevt cancer var bättre än hos kontrollgruppen (Jörngården, Mattsson & von 

Essen 2007; Larsson, Mattsson & von Essen 2010). Flera studier kom fram till att ungdomarna 

upplevde positiv inverkan på livet. Att deras självförtroende och självkänsla har blivit bättre, 

utvecklade mer positiv syn på livet, mer mogna, ödmjuka, tålmodiga och mentalt starkare. De 

lärde sig att uppskatta livet och inte oroade sig i onödan för de problem som dyker upp i livet 

(Mattsson et al. 2007; Sundberg et al. 2009; Servitzoglou et al. 2009). Författarna till denna 

litteraturstudie anser att detta ligger som grundorsak till att livskvalitet förbättras efter avslutad 

behandling. Författarna anser att det förbättrade livskvalitet beror på att när ungdomarna 

överlever en sådan traumatisk händelse som cancer, kommer de att uppleva en ökad emotionell 

utveckling och uppskattning för livet. Traumatiska händelser förändrar persons normer och 

värderingar. Detta nya sätt att se på livet kan innebära att vara nöjd med mindre och att finna 

mening i det vanliga. Därför accepterar ungdomarna sin situation och anpassar sina 

förväntningar till en realistisk nivå.  

 

I denna föreliggande litteraturstudie kom författarna också fram till att vårdpersonalen spelar en 

viktig roll i ungdomarnas hantering av sjukdomen när det handlar om stöd, återuppbygga hopp 

och information. Flera studier visade att socialt stöd bland annat från vårdpersonalen, och 

informationsökning om sin sjukdom var en av copingstrategier som ungdomarna använde sig av 

(Stegenga & Ward-Smith 2009; Williamson et al. 2010; Kyngäs et al. 2000; Ramini, Brown & 

Buckner 2008; Woodgate 2006). Enligt Travelbee är hopp nära förknippad med omvårdnadens 
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mål och syfte, där sjuksköterskan kan hjälpa individen att hantera, bära, finna en mening i 

sjukdom och lidande. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa den sjuka att hålla fast vid hoppet 

och undvika hopplöshet. Genom att understödja hoppet kan sjuksköterskan hjälpa patienterna till 

att hantera sjukdomen i högre grad än vad de annars skulle ha gjort (Travelbee 1971) 

  

5. Slutsats 
Resultatet av denna föreliggande studie visade att de fysiska, psykiska och sociala aspekterna av 

livskvalitet påverkades negativt under diagnosen och behandlingen hos cancerdrabbade 

ungdomar. Livskvalitet avseende psykiska och sociala aspekter hos ungdomar som överlevt 

cancer förbättrades. Ungdomarna använde olika copingstrategier för att hantera sin situation 

såsom socialt stöd med hjälp av familj, vänner och vårdpersonal, hopp, söka information om 

sjukdomen samt undvikande coping.   

Författarna anser att kunskap om konsekvenserna av cancer och dess behandlingar på 

ungdomarnas livskvalitet har stort betydelse för utveckling av stödjande insatser. Vidare anser 

författarna att sjuksköterskor bör också skaffa sig kunskap om de copingstrategier som 

cancerdrabbade ungdomar använde sig av för att kunna ge det bästa tänkbara vård. Till exempel 

kan vårdpersonalen anpassa informationen efter ålder, informera vid flera tillfällen både muntligt 

och skriftligt och försäkra sig av att patienten har förstått informationen. Detta kan minska 

patienternas oro, hjälper de att tänka positivt och öka deras tro på behandlingen. Hedström, 

Skolin och von Essen (2004) anser att ålderanpassad information hjälper ungdomarna att bli 

aktiva deltagare i sin vård och utvecklar en känsla av trygghet och kontroll. Författarna till denna 

studie anser att sjuksköterskan kan genom individualiserad omvårdnad och en god relation med 

cancerdrabbade ungdomar få dem att tänka positivt och ta fram sina inre resurser. Vidare kan 

sjuksköterskan uppmuntra ungdomarna att hålla kontakt med sina vänner. Detta leder då till att 

ungdomarna utvecklar copingstategier som hjälper de att hantera sin sjukdom och ha en tro på 

framtiden. 

 

Sjuksköterskan spenderar mycket tid i början av sjukdomen med cancerdrabbade ungdomar som 

är det mest påfrestande tiden under cancerförloppet. Det är under denna jobbiga och känsliga 

period som sköterskan kan hjälpa den cancerdrabbade att utveckla sina copingstrategier. 

Förslag till framtida forskning inom område skulle kunna vara att fördjupa sig i hur 

sjuksköterskan kan påverka livskvalitet hos cancerdrabbade ungdomar. 
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsbedömning – kvantitativ studier. 
 

 
 
Maxpoäng:    29 
Erhållen poäng:   …. 
Kvalitet:    låg, medel, hög 
 
 

 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?    
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerade?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklutionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterierna beskrivna?   
11 Är exklusionkriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?    
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studiens genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Beskrivs hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställningar?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28 Diskuteras etiska aspekter?   
29 Diskuteras studiens kliniska värde?   
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvalitativ studier. 

 

 

Maxpoäng:    25 

Erhållen poäng:   …. 

Kvalitet:    låg, medel, hög 

 

 

Källa: Lundgren, A. (2007). Metoder för att främja amning av prematura barn: En systematisk 

litteraturstudie, 42-43. Högskolan i Dalarna. 

 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?    
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerade?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklutionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterierna beskrivna?   
11 Är exklusionkriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundvariabler?    
15 Anges var studiens genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuteras etiska aspekter?   
25 Diskuteras studiens kliniska värde?   
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