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Abstract 
Cancer is one of the most common diseases and it affects not only adults but also 

many adolecents and children every year. Those who are affected of disease face 

many challenges that will affect their lives. The aim of this literature review was to 

illuminate adolecents experience of cancer and how it affects them in their daily 

living. The result showed that the adolecents experience many physical and mental 

side-effects from disease and treatment. They expressed the need of information, 

support and understanding from their families, friends, school and care givers. The 

treatment made it harder for the adolecents to be with their friends and families in 

their home environment due to all the time they had to spend in the hospital. This 

created a feeling of isolation and helplessness among the adolecents. The conclusion 

is that adolescents experience a difficult time due to their disease and treatment. 

Therefore it is important for the families, friends, school and care givers to be 

present, to listen and be supportive during their cancer trajectory.  
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INLEDNING 

Att drabbas av cancer innebär en stor förändring i en ung individs liv. Den cancersjuka 

ungdomens dagliga liv kommer att påverkas av sjukdomen och dess behandling. 

Behandlingen är ofta svår och påfrestande då ungdomar befinner sig i olika mognads- 

och utvecklingsstadier, vilket gör det viktigt att uppmärksamma just denna grupp. 

Ungdomar går igenom en hel del förändringar både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt 

för ungdomen att träffa kompisar samt att vara och se ut som sina jämnåriga.  

 

Syftet med omvårdnad är enligt Socialstyrelsens författning om omvårdnad inom hälso- 

och sjukvården att stärka och bevara hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa samt minska 

lidande och ge möjlighet till en värdig död (SOSFS 1993:17). Som sjuksköterskor är 

det viktigt att veta hur ungdomar upplever sin cancersjukdom för att få en bättre 

förståelse för och kunna ge så god omvårdnad som möjligt.  

 

BAKGRUND 

Enligt barncancerfonden är de vanligaste cancerformerna leukemier, hjärntumörer, 

lymfom, neuroblastom och njurtumörer. Sedan 1950-talet har chansen för att botas från 

de vanligaste barncancersjukdomarna ökat med över 75 procent 

(www.barncancerfonden.se). År 2003 drabbades 381 barn och ungdomar 0-19 år av 

cancer (www.socialstyrelsen.se).  

 

Cancerbehandling och dess biverkningar  
Målsättningen med all behandling är kurativ. Vid cancerbehandling används olika 

behandlingsformer enligt Reitan och Schölberg (2003) som kirurgi, strålning, 

cytostatika och benmärgstransplantation.  

 

Kirurgi används vid behandling av lokaliserade tumörer. Syftet är att så gott som 

möjligt avlägsna all angripen vävnad utan att skada den friska vävnaden. I de fall där 

tumören är för stor för att avlägsnas helt på ett operativt sätt kombineras kirurgi med 
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strålning och/eller cytostatika. Syftet blir då att minska tumören och på det sättet 

förhindra spridningen (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Strålningen kan enligt Reitan och Schölberg (2003) placeras antingen utanför eller inuti 

vävnaden och används ofta i kombination med cytostatika. Cytostatika är läkemedel 

med celldödande effekt och för att få bättre effekt och för att kunna ge högre doser av 

de enskilda preparaten är det vanligt att olika cytostatika kombineras. Strålning och 

cytostatika påverkar alla celler, både de friska cellerna och cancercellerna, genom att 

bryta ner dem. Dock är strålning och cytostatika mest skadlig för cancercellerna. 

Negativt är att frisk vävnad skadas och behandlingen kan ofta ge allvarliga 

biverkningar. 

 

Vid behandling med cytostatika, strålbehandling och benmärgstransplantation kan en 

eller flera av följande biverkningar förekomma: illamående, kräkningar, håravfall, 

hudförändringar, viktminskning, ödem, anemi, ökad infektions- och blödningsrisk, torra 

slemhinnor i munnen och i underlivet samt fatigue som kännetecknas av trötthet, 

kraftlöshet, bristande företagsamhet och koncentrationssvårigheter. Den vanligaste 

komplikationen vid benmärgstransplantation är en transplantat-mot-värd-reaktion, 

vilket innebär att de nya cellerna ser kroppens egna celler som främmande och försöker 

stöta bort dem. Vid kirurgi och amputation kan biverkningar som ärrbildning och 

”fantomsmärtor” uppkomma. För patienterna medför cancerbehandlingen, förutom 

fysiska besvär, även psykisk belastning, så som stress, depression, obehag och ångest 

(Reitan & Schölberg, 2003).  

 

Upplevelser av sjukdom och behandling  
Whyte och Smith (1997) beskriver i en översiktsartikel hur ungdomar med cancer 

upplever sin cancersjukdom. Cancer kan upplevas som en traumatisk händelse som 

väcker känslor av ilska, oro, rädsla och vemod. Det sociala livet påverkas hos 

ungdomar som drabbas av cancer. Ungdomar känner rädsla för att bli avvisade från sina 

jämnåriga kamrater och de upplever att de har en sämre skolnärvaro på grund av 

problem med håravfall och förändrad kroppsbild.  
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Biverkningar från cancerbehandlingen har en förmåga att förstöra ungdomarnas hälsa 

och deras utveckling av identitet och kroppsbild. Att få missbildningar, synliga eller 

dolda, enligt Whyte och Smith (1997), kan resultera i känslor av avsky eller skam för 

sig själva, eftersom de är mer känsliga och medvetna om sin kroppsbild under den här 

perioden. För ungdomar är det därför viktigt att få information om sin kroppsliga 

förändring. 

 

Den effekt som cancer och dess behandling för med sig kan fördröja utveckling av 

självständighet hos ungdomarna. Möjligheten för ungdomar att anpassa sig till ett liv 

med cancer och att klara av behandlingens stadier beror på vilken mognadsnivå de 

befinner sig på. Även deras förmåga att fatta beslut och hantera problem är beroende av 

tidigare erfarenheter. Men flera studier har visat att ungdomar och familjer som klarar 

av stress och biverkningar upplever sociala och emotionella problem. Behandlingarna 

kräver ofta långa sjukhusvistelser eller täta sjukhusbesök och orsakar fysiska 

förändringar hos ungdomarna såsom håravfall och viktminskning. Dessa biverkningar 

kan hos ungdomar ge dåligt självförtroende, depression och oro. Familjen kan spela en 

viktig roll i att hjälpa ungdomar att anpassa sig till sin sjukdom och hantera den och 

dess behandling (a.a.).  

 

Ungdomar befinner sig i en period i livet där det sker mycket i deras fysiska och 

psykiska utveckling. Under denna period brukar ungdomar bli mer bekväma med sina 

kroppar, bryta sig loss från föräldrar och andra vuxna, skapa nya relationer med andra i 

samma ålder och det motsatta könet samt bli mer självmedvetna. Cancern har en 

förmåga att störa denna naturliga utveckling. Ungdomar befinner sig i en övergång från 

att vara barn till att bli vuxen (Whyte & Smith, 1997). 

 

Transition  
Olsson och Ek (2002), har i en artikel beskrivit begreppet transition, vilket innebär en 

övergång mellan olika perioder i livet. Transition är en process av anpassning till och 

utveckling av en ny situation. Anpassningen sker i tre faser, slut på en period i livet, en 

neutral fas och start av en delvis ny situation. Detta illustreras i figur 1. 
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………………………………………..………………………………………..................

Slut på en period i livet                        Neutral fas               Start på en ny situation 
 

Figur 1. Figuren illustrerar de olika faserna i transitionen (Olsson & Ek 2002 sid 5, fritt 

översatt). 

 

Slutet på en period i livet karakteriseras av en brytpunkt, som en förlossning eller 

sjukdom. Denna brytpunkt kan vara påtvingad eller självvald och slutet på en period i 

livet kan upplevas som en befrielse eller kan ge en känsla av osäkerhet, vilsenhet och 

förvirring. Varje individ bör stanna upp och reflektera över vad som hänt för att hitta 

sig själv igen (a.a.).  

 

Den neutrala fasen, där personen stannar en längre eller kortare tid, kännetecknas av 

något okänt som kan upplevas som vilsenhet, osäkerhet eller upprymdhet. Fasen 

representerar en brist på någonting. Ingenting upplevs som stabilt och fasen involverar 

en tid av inre självgranskning (a.a.). 

 

När den nya situationen infunnit sig hamnar personen i en stabilare och lugnare fas. 

Nya tankar och idéer tar form och personen får en ny väg att följa. Även om personen 

utåt visar att allting verkar vara i sin ordning kan det dock fortfarande pågå en inre 

självgranskning (a.a.). 

 

Övergången mellan de olika faserna kan variera från några timmar upp till flera 

månader, kanske år. Hur en person uppfattar övergången mellan faserna samt vilket 

synsätt omgivningen har påverkar också övergångsprocessen. I övergången mot den 

nya situationen brukar något inträffa, som gör att personen kommer att bli medveten 

om sin nya situation (Olsson & Ek, 2002). 

 

Dagligt liv i ett omvårdnadsperspektiv 
När en individ har fått diagnosen cancer kommer individen att hamna i transition som 

oftast innebär många förändringar. Biverkningar som håravfall kan innebära att 
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individen i det dagliga livet behöver anpassa sig till ett förändrat utseende och 

omgivningens krav (Carnevali & Reiner, 1990). 

 

Krav i dagligt liv, funktionell förmåga (inre resurser) och yttre resurser tas upp i 

Carnevali och Reiners (1990) modell Dagligt Liv (DL)  Funktionellt 

Hälsotillstånd-modellen (FH). 

 

Dagligt liv äger till största delen rum hemma, i skolan eller på arbete. I det dagliga livet 

har individen olika krav. Kraven kan vara sådana som ofta påverkar eller påverkas av 

hälsotillstånd eller hälsoförhållande. Aktiviteter i dagligt liv kan vara vanliga eller 

ovanliga och vanliga aktiviteter kan bli ovanliga när hälsoproblem uppstått, till exempel 

från att kunna andas utan svårigheter till att behöva tänka på varje andetag vid 

lungsjukdom. Framtida aktiviteter och upplevelser som kan planeras bör därför utföras 

då individens funktionella förmåga är som bäst. Aktiviteter kan också  vara av 

personlig eller hälsorelaterad karaktär som födelsedagar, fester, resor eller ny diagnos, 

behandling samt provtagning (a.a.).  

 

Den funktionella förmågan ses som de inre resurser som individen, familjen eller 

gruppen har tillgång till för att tillgodose hälsorelaterade utmaningar och krav i det 

dagliga livet. De specifika kategorierna av funktionell förmåga är styrka, uthållighet, 

sinnesförnimmelser, sinnesstämning, kunskap, motivation, mod, färdigheter och 

kommunikation. Dessa identifierar de olika förmågor som individer och grupper 

behöver för att hantera vanliga och ovanliga krav i sitt dagliga liv (a.a.).  

 

Yttre resurser är de resurser som finns utanför individen eller gruppen. Resurserna kan 

vara bostad, kommunikationsmöjligheter, grannskap, människor, material, tekniska 

hjälpmedel, teknologi, transport, pengar eller husdjur. Individer kan trots allvarliga 

hälsoproblem eller kroniska besvär uppleva tillfredsställelse i sitt dagliga liv om de har 

tillgång till lämpliga yttre resurser (a.a.). 

 

Dagligt Liv  Funktionellt Hälsotillstånd interagerar och är beroende av varandra. 

Dagligt liv har betydelse för hur individen eller familjen kan eller måste fungera och 
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anger kraven för den funktionella förmågan. Individens välbefinnande och livskvalitet 

är beroende av en effektiv och tillfredsställande balans mellan det dagliga livets krav 

och de inre och yttre resurserna. Upplevelser av aktiviteter i dagligt liv bör beaktas för 

att kunna förstå hur en individ upplever sin situation när det dagliga livet påverkas vid 

cancersjukdom (Carnevali & Reiner, 1990).   

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur ungdomar upplever sin cancersjukdom och hur 

deras dagliga liv påverkas.  

 

Frågeställningar 

• Hur upplever ungdomar sin cancersjukdom? 

• Hur påverkas det dagliga livet av cancersjukdomen? 

 

METOD 

Litteratursökning  
För att uppnå studiens syfte har författarna valt att göra litteraturstudier, och har då 

utgått från vetenskapliga artiklar. Med vetenskaplig artikel menas enligt Backman 

(1998) att artikeln har blivit granskad och bedömd av en utomstående redaktions- 

kommitté (peer-review). Denna granskning ger ofta en garanti för manuskriptets 

kvalitet och status. 

 

Enligt Nyberg (2000) finns olika sätt att söka litteratur och information, systematisk 

och osystematisk sökning. Systematisk sökning innebär att forskaren har sökt 

litteraturen på ett systematiskt sätt. Sökord används i databaser och kan kombineras så 

att relevant litteratur fås fram.  

 

Vid osystematisk sökning kan forskaren enligt Backman (1998) antingen söka litteratur 

genom att titta i färska artiklars referenslistor, bläddra i böcker eller läsa i de senaste 
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numren av olika tidskrifter. Nyberg (2000) anser dock att osystematisk sökning kan 

vara ineffektiv eftersom biblioteket kanske inte har den litteratur som eftersöks. 

 

I systematisk sökning av litteratur (Nyberg, 2000) har databaserna CINAHL och 

PubMed använts. De sökord som använts presenteras i tabell 1 (se Bilaga 1). Sökorden 

söktes först enskilt och kombinerades därefter med varandra. Litteratursökningen 

gjordes på Högskolan i Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänersborg samt på 

Göteborgs uni-versitetsbibliotek. Osystematisk sökning (Backman, 1998) användes 

också då författarna granskade referenslistor i artiklar och böcker samt i bokhyllor på 

biblioteken. 
 
 
Urval 
Enligt Backman (1998) bör syftet med en studie ligga till grund för urval. I urvalet kan 

sedan forskaren ha med det som uppfyller studiens syfte. Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara vetenskapliga och relevanta i förhållande till studiens syfte, 

handla om ungdomars upplevelse av sin cancersjukdom och hur sjukdomen påverkar 

det dagliga livet. Sökningen begränsades till vetenskapligt granskade artiklar som var 

skrivna på engelska samt tillgängliga på de bibliotek som använts och både kvantitativa 

och kvalitativa studier användes. Dock användes bara de delar där ungdomar har 

beskrivit sina upplevelser och ungdomarnas ålder begränsades från 12 till 20 år.  

 

Backman (1998) skriver även att det som skall uteslutas ur studien kan beskrivas. 

Exklusionkriterier var att i de artiklar där föräldrar eller hälso- och sjukvårdspersonal 

beskrivit vad de anser om ungdomar med cancer valdes bort. Artiklar som var skrivna 

på 1980-talet valdes också bort eftersom teknik, behandling och prognos har förändrats 

under det senaste decenniet. Även artiklar som innehöll retrospektiva berättelser valdes 

bort. Urvalet presenteras i tabell 2 med författare, titel, årtal, syfte, metod och 

huvudresultat som återfinns i Bilaga 2. 

 

Analys 
Syftet med kvalitativa analyser är enligt Polit och Beck (2004) att organisera data, 

strukturera och få fram det viktiga ur forskningsmaterialet. Data kommer ofta från 
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verbala forskningsmetoder, som till exempel intervjuer och berättelser. Vid analys av 

kvalitativa studier finns det inga allmänna regler för hur materialet bör analyseras och 

presenteras. Den kvalitativa analysen är tidskrävande och utmaningen blir att minska 

materialet för att komma fram till studiens syfte. Analyser av kvalitativa data är svåra 

att göra, men ofta lätta att läsa eftersom berättelserna är skrivna på vardagsspråk (Polit 

& Beck, 2004).  

 

Dalhberg (1997) beskriver att analysen av materialet görs i tre faser. Den första fasen 

innebär att författarna gör sig bekant med det som kommer att analyseras. Författarna 

läser igenom materialet för att få en första förståelse över innehållet. Efter att materialet 

har blivit läst ett flertal gånger och läsaren blivit bekant med det börjar materialet ses 

som en helhet (a.a). 

 

I den andra fasen när materialet fått en helhet förändras synen på läsningen. Författarna 

börjar se att skillnader och olikheter framträder. De olika delarna antecknas och i den 

fortsatta läsningen ses likheter och olikheter tydligare. Allteftersom bildas ett mönster. 

Mönstret kan ofta förändras under den fortsatta analysen (a.a).  

 

Den tredje fasen innebär att analysen avslutas och att det analyserade resultatet 

beskrivs. Författarna beskriver det mönstret som är framträdande och utgår då från den 

ursprungliga problemformuleringen och studiens syfte (Dalhberg, 1997). 

 

Artiklarna i denna studie lästes noggrant flera gånger av båda författarna med 

utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. En sammanfattning på svenska 

gjordes över varje artikel för att se helheten i materialet. Efter ytterligare läsning av 

artiklarna började författarna se likheter och olikheter och därmed blev det tydligare att 

se det mönster som framträdde. Mönstret delades därefter in i olika grupper. För att 

lättare kunna gruppera de olika områdena i materialet valde författarna att använda sig 

av färgpennor, där varje färg presenterade en grupp. 
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Trovärdighet/Validitet  
Enligt Patel och Davidson (2003) bör det författarna undersöker avse det som under-

söks samt att detta undersöks på ett tillförlitligt sätt för att få en god validitet.  

 

Kvale (1997) menar att validitet är en kontroll över materialet. Forskaren bör ha en 

kritisk syn på sin analys och studie för att minimera att feltolkningar kan göras av andra 

läsare. Validitet innebär förutom kontroll över materialet även ifrågasättande och 

tolkning av resultatet.  

 

Efter att ha valt de artiklar som uppfyllt studiens syfte analyserades och diskuterades de 

av båda författarna för att få fram en så korrekt helhetsbild som möjligt. För att 

tydliggöra materialet ytterligare valde författarna att presentera artiklarnas syfte, metod 

och urval i tabellform, tabell 1 (se bilaga 2). Detta för att göra det överskådligt samt för 

att stärka arbetets validitet. För att stärka trovärdigheten ytterligare har citat, med egen 

översättning, från bearbetade artiklar använts i resultatet.  

 

Etiska värderingar 
Vetenskapsrådet (www.vr.se) har fyra grundläggande huvudkrav för att skydda 

individer vid forskning. De fyra kraven är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekrav.  

 

Enligt informationskravet informerar forskaren deltagarna i undersökningen om syftet 

med studien, att deltagandet är frivilligt och att de själva kan avbryta sin medverkan. 

Information ges även om hur undersökningen kommer att genomföras, om eventuella 

risker med undersökningen och om att uppgifter som samlas in inte kommer att 

användas i annat syfte än till studien. Informationen kan ges skriftligt och/eller muntligt 

(a.a.). 

 

I undersökningar där individen är en aktiv deltagare inhämtar alltid forskaren samtycke 

från deltagaren. I samtyckeskravet har deltagaren själv rätt att bestämma över sin 

medverkan. När deltagaren är under 15 år bör samtycke inhämtas även från 

förälder/vårdnadshavare. När individen inte själva kan uppfatta given information bör 
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särskild försiktighet beaktas. I de fall då uppgifter hämtas från register eller då 

deltagaren inte aktivt deltar behöver inte samtycke inhämtas (a.a.). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter förvaras så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Alla deltagare i undersökningen  ges största möjliga konfidentialitet. 

Enskilda individer kan inte identifieras av utomstående, speciellt inte när uppgifterna är 

etiskt känsliga (a.a.).  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren samlar in från deltagarna endast 

får användas i forskningssyfte. Uppgifterna får lämnas ut till andra forskare som 

behandlar uppgifterna korrekt och inte säljer eller lånar ut dem. Dock får inte 

uppgifterna lämnas till personer som kan utnyttja dem för annat syfte än seriös 

forskning (www.vr.se). 

 

I samtliga artiklar som författarna använt i denna studie har forskarna beskrivit hur de 

har lämnat information om studien. Deltagarna har informerats om syftet med studien 

och om att deltagandet är frivilligt. Deltagarna har informerats om rätten att kunna 

avbryta deltagandet i studien. De har också informerats om nyttjandekravet som 

innebär att uppgifterna inte kommer att användas i annat syfte än för undersökningen. 

Enligt forskarna har ungdomarna eller deras föräldrar lämnat sitt samtycke till att delta i 

de studier som har gjorts. Det finns inga personuppgifter som går att härleda till 

enskilda personer i de artiklar författarna använt, vilket uppfyller konfiden-

tialitetskravet.  

 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa ungdomars upplevelse av att leva med en 

cancersjukdom och hur detta har påverkat deras dagliga liv. Resultatet presenteras 

utifrån frågeställningarna; hur ungdomar upplever sin cancersjukdom och hur det 

dagliga livet påverkas av cancersjukdomen. I de artiklar som bearbetas framkom olika 

mönster som delades in i grupper; den fysiska förändringen, den emotionella 

förändringen, den förändrade kroppsuppfattningen, transition, skolan, familjen, vänner, 
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isolering och behov av privatliv samt information och kommunikation. För att 

ytterligare tydliggöra ungdomars upplevelser av sin cancersjukdom har citat använts. 

 

Den fysiska förändringen 
Enligt Enskär, Carlsson, Golsäter och Hamrin (1997) upplevde ungdomarna fysiska 

förändringar från behandling. Både förändringar som uppkom akut och som uppkom 

senare sågs som fruktansvärda aspekten av sjukdomen vilket också påverkade ung-

domarnas möjlighet att leva sina liv som de ville leva. Förändringarna kunde vara 

håravfall, kortväxthet, övervikt eller amputation. Ett tydligt förändrat utseende på grund 

av behandling eller sjukdom upplevdes som svårt att leva med, speciellt för flickorna.  

 

”Jag tänker ofta att eftersom jag inte har hår, pojkar kommer inte att visa något 

intresse för mig och eftersom jag är kort… jag tror att det har en indirekt effekt i alla 

fall, att veta att jag kommer att vara steril” (Enskär, et al., 1997, s.28) 

 

I en studie av Hedström, Skolin och Von Essen (2004) uttryckte ungdomarna att de 

svåra upplevelserna var när de fick cytostatika, vilket ledde till fysiska bekymmer som 

illamående, sår i munnen, förändrad självbild, isolering, trötthet och håravfall.  

 

I en annan studie av Hedström, Haglund, Skolin och Von Essen (2003) nämndes mest 

smärta från undersökningar, behandling, illamående och trötthet bland de fysiska 

problemen.  

 

Yeh (2002) framhåller i sin studie att ungdomarna uttryckte en rad besvärande 

biverkningar från behandlingen. Det var trötthet, ständiga kräkningar, illamående, feber, 

orala och anala sår, ätsvårigheter och viktnedgång. De upplevde även injektioner och 

behandlingar såsom benmärgstransplantation som smärtsamma.  

 

”Ihållande kräkningar och illamående gjorde mig väldigt sjuk. Jag hade ingen energi 

till att göra något. Titta på min ben, de blir tunnare för varje dag.  När jag är jättesjuk 

kan jag inte äta något. Jag har totalt tappat  aptiten” (Yeh, 2002, s.234) 
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Hedström, et al., (2004) fann i sin studie att de flesta av ungdomarna upplevde att 

behandlingen gav hopp om att bli bättre även om behandlingen medförde svåra 

biverkningar. Smärtsamma och påfrestande biverkningar som ungdomarna angav i 

Çavusoglus (2000) studie var utmattning, trötthet, näsblod, ätstörning, illamående och 

kräkning. 

 

Den emotionella förändringen 
Bland de emotionella problemen nämndes oro inför behandlingar och undersökningar. 

Att inte kunna neka behandling eller att vara tvungna att vara på sjukhuset upplevde 

ungdomar som svårt. De upplevde känslor av utanförskap eller att bli åsidosatta. 

Illamående och smärta från behandlingar och undersökningar samt förändrat utseende 

som håravfall upplevdes som svårt (Hedström, et al., 2003). 

 

”När jag tappade mitt hår… det var det värsta, det är en sådan viktig del av 

utseendet… faktum att jag fick cytostatika var inte så viktigt. Mitt ansikte blev runt. 

Men att tappa håret. Det var hemskt. Man vill inte att människor ska se dig. Det kändes 

som om alla skulle stirra på dig”  (Hedström, et al., 2003, s.127) 

 

Efter diagnosen beskrev ungdomarna, enligt en studie gjord av Enskär, et al., (1997) en 

fas av chock och förnekelse. Några upplevde känslor av depression, aggressivitet, 

irritation och humörsvängningar efter att den första chocken lagt sig. Förändrat utseende 

var även relaterat med psykiska symtom som depression och minskad självaktning. 

Ungdomar med lång sjukdomstid eller förändrat utseende upplevde mer humörproblem 

än andra. Några upplevde att deras självaktning hade minskat och andra att den hade 

ökat.  

 

”Jag blir fortfarande irriterad på alla. Jag har blivit olycklig och står inte ut med 

någonting, jag har blivit mer känslig” (Enskär, et al., 1997, s.28) 

 

I sin studie har Çavusoglu (2000) påvisat att många bland ungdomarna känt oro och 

rädsla inför smärtsamma undersökningar och behandlingar som 
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benmärgstransplantation och lumbalpunktion samt för biverkningar från behandlingen. 

De kände rädsla för att få återfall eller för att dö av sjukdomen.  

 

Yeh (2002) fann i sin studie att bland ungdomarna fanns upplevelser av att döden kunde 

vara nära vid ökad smärta. Smärtreducerande procedurer som att använda mixturer och 

krämer var skrämmande för ungdomarna eftersom de påminde dem om undersökningar 

och behandlingar. De flesta upplevde en känsla av hopplöshet när de pratade om sin 

situation. 

 

”Jag vet att jag är döende. Jag skulle vilja dö utan någon smärta; ge mig bara mer 

morfin” (Yeh, 2002, s.234) 

 

Även i en studie gjord av Hedström, et al., (2004) beskrev några ungdomar att de kände 

rädsla för att dö och känsla av olust när de fick reda på diagnosen. De kände rädsla och 

oro för att få ändrat utseende, tappa kontakten med kompisar och viktiga aktiviteter.  

 

”Att ha den här sjukdomen försätter mig i en desperat situation. Det här är ett levande 

helvete. De flesta av mina vänner med samma sjukdom har redan gått bort. Jag skulle 

hellre dö än leva” (Yeh, 2002, s.236) 

 

Den förändrade kroppsuppfattningen 
Woodgate, (2005) har i sin studie beskrivit vilken påverkan cancer och dess behandling 

har på ungdomars självkännedom. För ungdomarna medförde cancersjukdomen många 

fysiska förändringar som påverkade deras självuppfattning. Under den fysiska 

förändringen upplevde de att de inte kände igen sig själva och kände sig inte normala 

jämfört med sina jämnåriga. Symtomen från cancersjukdomen gjorde att de blev 

medvetna om sina kroppar och de blev experter på sina kroppar. De kroppsliga 

förändringarna och den förändrade självuppfattningsförmågan beskrev ungdomarna på 

olika sätt.  

 

För vissa innebar den förändrade kroppsuppfattningen att de uppfattade sig själva som 

klumpiga när de upplevde sina kroppar som ostyriga och opålitliga. De kunde inte styra 
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sina kroppar till att göra sådana saker de gjort tidigare eller ville göra. Biverkningar som 

darrningar och svaga muskler gjorde det svårt för ungdomar att följa dagliga aktiviteter. 

De kände sig klumpiga och detta gjorde dem mer självmedvetna och frustrerade (a.a).  

 

”Det är enkla saker som jag inte kan göra… det är bara lite frustrerande att inte kunna 

knäppa upp knapparna på min skjorta och inte kunna ta av mig halsbanden på grund av 

mina fingrar…”  (Woodgate, 2005, s.11) 

 

En del ungdomar kände sig som fångar när de upplevde sina kroppar som beroende av 

andra personer. Personer kring ungdomarna var då tvungna att hjälpa dem att göra saker 

som de inte kunde göra själva (Woodgate, 2005).  

 

”Eftersom jag inte kan göra någonting själv… som om jag måste gå på toaletten och 

jag måste ha hjälp att komma dit men om alla sover, hur skall jag komma till toaletten, 

du vet?” (Woodgate, 2005, s.11) 

 

När ungdomarna i Woodgates (2005) studie kände sig riktigt sjuka upplevde de sig som 

invalider. Cancersjukdomens symtom och biverkningar gjorde hela situationen mer 

verklig för dem. Detta ledde i sin tur till att de kände sig mer sårbara både fysiskt och 

pysiskt.  

 

”Jag brydde mig inte hur jag kom dit jag kom. Typ, liksom jag ville att min mamma 

skulle bära mig för att jag inte kunde gå och jag mer eller mindre gav upp” 

 (Woodgate, 2005, s.11) 

 

Ungdomarna uppfattade sina kroppar som förstörda och främmande på grund av de 

olika symtom såsom håravfall, viktförändring eller kortväxt kropp. Detta resulterade i 

att de uppfattade sig själva som främlingar och upplevde att detta var hur andra såg på 

dem (a.a.). 

 

”Som att vissa människor tror att jag är en pojke och människor känner inte igen mig… 

Fastän de vet vem jag är…” (Woodgate, 2005, s.11) 
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På grund av trötthet upplevde vissa av ungdomarna sig själva som zombier som inte 

hade någon energi att göra något. För många av dem blev vardagsrumsoffan deras bästa 

vän efter-som de spenderade många timmar där (a.a.).  

 

”...När det tar för mycket energi att gå upp, duscha, klä på sig och när du väl är färdig 

att gå så vill man bara slockna, dö och sova 12 timmar till...” (Woodgate, 2005, s.12) 

 

Vissa av ungdomarna upplevde sig som barn när de kände sig som förnyade. Det gjorde 

de när de kände som minst av cancersymtomen, behandlingen, smärtan och när de slutat 

vara beroende. De upplevde sig förnyade oftast när behandlingen var klar. De förnyade 

kropparna möjliggjorde för dem att leva ett liv likt det de hade innan cancersjukdomen. 

Den förnyade kroppen gjorde att de kände sig friska och levande, effektiva och 

energiska. De kunde jämföra sig med sina kompisar och kände sig som pånyttfödda 

(a.a.). 

 

”Ja, jag känner mer energi och sådant… som jag, du vet, som jag har ett nytt batteri 

eller vad som helst. Så (skratt) jag fick två enheter blod i fredags innan jag gick på 

cirkus och jag känner mig fortfarande riktigt bra” (Woodgate, 2005, s.12) 

 

Ungdomarna ville bli behandlade som om inget var förändrat. De ville inte sär-

behandlas, men i situationer där symtomen blev som värst för dem önskade de att de 

visades extra uppmärksamhet (Woodgate, 2005).  

 

Transition  
Många av ungdomarna beskrev enligt Enskär, et al., (1997) att de fått en annan syn på 

livet efter sjukdomen och att de fått en känsla av att de mognat. De påpekade även 

behov och lust att dela med sig av sina erfarenheter till andra sjuka ungdomar via 

föreningar. Detta hjälpte dem att bearbeta sina känslor. Ungdomsföreningarna stöttade 

även ungdomarna under och efter sjukdomen genom att hjälpa dem genom att ge stöd, 

träffa nya vänner samt ge hjälp med anpassning.   
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”Den betyder mycket för mig, jag får träffa andra sjuka människor i min egen 

ålder…alltid någon att prata med” (Enskär, et al., 1997, s.30) 

 

De upplevde att de hade blivit mer tålmodiga och uthålliga i skolarbetet samt fått ett 

ökat självförtroende. Ungdomarna beskrev att de var tacksamma över att vara vid liv 

men kände rädsla för att åter insjukna i sjukdomen (Hokkanen, Eriksson, Ahonen, & 

Salanteras, 2004) 

 

”Man är glad att bara vara vid liv...många gånger så kunde man se sig själv i graven    

men saken är att nu är vi här och fortsätter med vardagen och allt är bara bra.” 

(Hokkanen, et al., 2004, s.328) 

 

Enligt en studie gjord av Woodgate (2005) beskrev en del ungdomar att de upplevde en 

förändrig hos sig själva och i sina liv genom cancersjukdomen. De upplevde att 

cancersjukdomen hade påverkat dem både positivt och negativt. De ungdomar som 

upplevde att cancern hade en stor påverkan på deras liv sörjde också för de saker de 

kom att förlora för framtiden. Medan ungdomarna som sörjde för de saker de förlorat 

under cancersjukdomen försökte lära sig av sina erfarenheter och göra det bästa av det. 

 

”På ett sätt så har den förändrat många saker... till exempel om jag inte hade fått 

cancern så hade jag nog blivit utslängd från skolan eller hoppat av. Men nu är skolan 

väldigt viktig för mig, den är verkligen viktig för mig och den har fört min familj närmre 

ihop och... vad mer, och den har gett mig ett nytt synsätt på livet.” 

 (Woodgate, 2005, s.12) 
 

Skolan 
I samband med cancersjukdomen beskrev många bland ungdomarna  att de upplevde 

stor frånvaro från skolan på grund av sjukdom och behandling enligt Hokkanen, et al., 

(2004). Ungdomarna menade att det var svårt att göra bra ifrån sig i skolan och låg 

därmed efter i skolarbetet. De upplevde också att de blev mobbade i skolan på grund av 

ett förändrat utseende. De upplevde även att lärarna hade en negativ attityd mot dem. 

Även Enskär, et al., (1997) fick fram i sin studie att ungdomarna saknade det normala 
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skollivet och kontakten med klasskamraterna. En stor del av ungdomarna i studien 

upplevde att klasskamrater och lärare saknade förståelse för deras situation. Även 

ungdomarna i Yehs (2002) studie upplevde att de hade en stor frånvaro från skolan och 

att de därmed låg efter i skolarbetet.  

 
”När jag kom tillbaka till skolan, fick jag gå om ett år. Jag var tvungen att göra mitt-

terminsprovet fastän jag aldrig var närvarande på någon lektion. Jag tyckte varken om 

de nya klasskamraterna eller lärarna” (Yeh, 2002, s.236) 

 
Familjen  
Enskär, et al., (1997) har i sin studie påvisat att ungdomarna upplevde att närheten till 

familjen hade ökat under sjukdomsperioden och att stödet under denna period kom från 

familjen, framförallt från mamman. Dock kände ungdomarna att föräldrarna kunde vara 

överbeskyddande.  

 

“Hon (mamman) var där hela tiden… hjälpte till med allt och 

det var väldigt svårt att ha någon så nära” (Enskär, et al., 1997, s.29) 

 

Hokkanen, et al., (2004) fann i sin studie att ungdomarna upplevde att närheten till 

föräldrarna påverkades under sjukdomsperioden. Ungdomarna upplevde även sina 

föräldrar som överbeskyddande. De påpekande att de hade svårt för att vara själv-

ständiga och att ta egna beslut.  

 

”Hon (mamman) säger: du väcker väl mig när du kommer hem, eller?” 

 (Enskär, et al., 1997, s.29) 

 

Çavusoglus (2000) beskriver i sin studie att vissa av ungdomarna upplevde att deras 

relation med sina föräldrar förändrades positivt genom att föräldrarna visade mer 

intresse för dem och försökte göra allt ungdomarna ville.  

 
Vänner 
Ungdomarna i Çavusoglus (2000) studie upplevde sociala problem, eftersom de var 

tvungna att göra ett avbrott från skolan och inte kunde träffa kompisar lika ofta under 
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den intensiva behandlingsperioden. Alla ungdomar i undersökningen påpekade att deras 

relation med kompisar hade blivit påverkad. Çavusoglu fann att 77 procent av 

ungdomarna ansåg att deras relation med kompisarna hade blivit sämre under 

sjukdomsperioden. Relationen hade blivit sämre eftersom ungdomarna blev tröttare än 

tidigare och inte orkade umgås med kompisarna eller delta i aktiviteter. Däremot 

beskrev 23 procent av ungdomarna att deras relation med kompisar hade blivit bättre 

under sjukdomsperioden eftersom kompisarna visade mer intresse för dem och 

behandlade dem väl. 

 

Nära kompisrelationer blev starkare i början av sjukdomen medan ytligare 

kompisrelationer försvann, framhåller Enskär, et al., (1997) i sin studie. Vid långa 

sjukdomsperioder tunnades besöken av kompisar ut. För de som inte hade så många 

kompisar var ungdomsföreningen bra som kompensation. Anledningen till ung-

domarnas minskade kompiskrets beskrivs av ungdomarna själva som låg självaktning 

och förändrat utseende.  

 

“I börja var min bästa vän alltid där och hjälpte mig och 

 besökte mig efter skolan varje dag” 

”Sedan jag blev sjuk, håller  människor avstånd mer och mer”  

(Enskär, et al., 1997, s.29) 

 

Även många ungdomar i Hokkanen, et al., (2004) studie upplevde att de hade svårt att 

bibehålla kontakten med kompisarna på grund av cancersjukdomen och för att de vara 

tvungna att spendera mycket tid på sjukhuset under behandlingen.  

 

Yeh (2002) framhåller i sin studie att upprepade sjukhusvistelser gjorde det svårt för 

ungdomarna att bibehålla kontakt med sina kompisar. En del upplevde att om de 

berättade om sin sjukdom kom andra att tycka synd om dem, prata bakom ryggen på 

dem eller att inte vilja vara vän med dem. De höll därmed sin sjukdom hemlig för sina 

kompisar. För ungdomarna upplevdes det som en lättnad att utveckla nära relationer 

med andra ungdomar på avdelningen, vilket innebar att de inte behövde ha hemligheter 

eller gömma någon synlig förändring för dem.  
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”Jag vill inte att mina kompisar skall känna till att jag är sjuk. Efter att det var 

bekräftat att jag var sjuk så ville jag hoppa av skolan, men min mor tillät mig inte att 

göra det. Jag var borta ifrån skolan under en så lång tid.” (Yeh, 2002, s.235) 

 

Isolering och behov av privatliv 
Att bli inlagd på en avdelning upplevdes som att inte få utlopp för sin frihet. Isolering 

och brist på integritet, angav ungdomarna, gav ett behov av frihet och personligt 

utrymme (Hedström, et al., 2003).  

 

“Sjuksköterskorna sprang in och ut med sina infusioner. Jag kunde aldrig bli lämnad 

ensam” (Hedström, et al., 2003, s.128) 

 

Detsamma fann Hokkanen, et al., (2004) i sin studie. Ungdomarna i deras studie kände 

sig isolerade. Även ungdomarna i Enskär, et al., (1997) studie påpekade vikten av 

privatliv. De uttryckte ett behov av avskildhet. Under sjukdomsperioden och en tid efter 

sjukdomen var livet fortfarande påverkat av sjukdomen eller sjukhusvistelsen. 

 

”Det minsta de kunde ha gjort var att frågat innan de kom in. De bara kom in och 

lämnade dörren öppen.” (Hokkanen, et al., 2004, s.331) 

 

Information och kommunikation 
Enligt en studie gjord av Hedström, et al., (2004) angav ungdomarna att kunskap var 

bättre än ovisshet. De flesta upplevde att de saknade rätt information, motivation och 

ärlig kommunikation för att känna sig väl omhändertagna. Att veta att något går att göra 

åt smärtan upplevdes som en lättnad. De påpekade även att informationen gjorde dem 

till aktiva deltagare i sin vård. 

 

Yeh (2002) har i sin studie visat att ungdomarna upplevde att de saknade kunskap om 

sin sjukdom. Även ungdomarna i Hokkanen, et al., (2004) studie upplevde att de vill ha 

mer information om sin sjukdom och dess effekter eftersom de saknade kunskap om 

den. För ungdomarna gav informationen en känsla av kontroll.  
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”Hur det påverkar mig, jag menar, nu när jag är i min pubertet, hur den påverkas och 

tvärtom. Vad det är exakt som påverkas och hur det kommer att visa sig senare ” 

 (Yeh, 2002, s.230) 

 

Bland ungdomarna fanns en önskan att läkarna hade mer samtal med dem och att de 

kunde prata ett språk som de kunde förstå. För ungdomarna upplevdes det som viktigt 

att få information om sin sjukdom och dess behandling (Hokkanen, et al., 2004).  

 

I en studie av Enskär, et al., (1997) kände ungdomarna ett behov av att vara delaktiga i 

beslutsfattningen och att ha föräldrarna involverade. De upplevde att de saknade 

förståelse från personalen.  

 
”Jag låg där med smärta och fick ingen smärtlindring” 

”Och sedan när de tog prover var de så många att det kändes som om de höll mig när 

de alla stod och tittade” (Enskär, et al., 1997, s.30) 
 

DISKUSSION 

Metod 
Syftet med studien var att belysa hur ungdomar upplever sin cancersjukdom och hur 

deras dagliga liv påverkas. Författarna anser att frågeställningarna har blivit besvarade 

och syftet har därmed blivit uppfyllt. Eventuella feltolkningar kan förekomma i 

resultatdelen. Alla artiklar som har bearbetats har varit skrivna på engelska och det kan 

ha skett felöversättningar eftersom författarna inte har kunnat översätta vissa engelska 

begrepp korrekt (Backman, 1998).  

 

Från början var syftet med denna litteraturstudie att belysa både barn och ungdomars 

upplevelse men eftersom det är svårt att göra intervjustudier på barn fann inte 

författarna tillräckligt med material. Författarna avgränsade sig därför till att enbart utgå 

från ungdomars upplevelse av cancersjukdom. Dock var artiklar om enbart ungdomars 

upplevelse av cancersjukdomen svåra att hitta. Författarna fann flera studier där 

föräldrar och personal gett sin bild över hur de tror att ungdomarna upplevde sin 
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sjukdom. I några av de bearbetade artiklarna var även personal och föräldrars 

upplevelser beskrivna. För att få god trovärdighet valdes dessa delar bort eftersom 

författarna valt att utgå från ungdomarnas perspektiv. Enligt Patel och Davidson (2003) 

innebär trovärdighet att författarna undersöker det som är avsett att undersökas.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kan litteratursökningen ibland vara en tidskrävande 

process och det är inte säkert att den litteratur som hittats finns tillgänglig. Sökning av 

artiklar var tidskrävande eftersom författarna initialt saknade relevanta sökord. Detta 

ledde till ett sökresultat med stort antal artiklar som inte uppfyllde studiens syfte. 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och pubmed. Sökningen 

började i Cinahl och därefter användes de mest framkomliga vägarna i pubmed. Efter 

att författarna beslutat sig för att enbart utgå från ungdomars upplevelse föll en artikel 

och en avhandling bort. De två artiklar som handlade om vuxna som haft cancer i sin 

ungdom föll bort, eftersom personerna kan ha fått en annan syn på sjukdomen än när de 

var yngre. 

 

Vid analys av artiklar utgick författarna från Dahlbergs (1997) tre analysfaser. Vid 

analysen framkom skillnader och likheter som bildade ett mönster som delades in i 

grupper. De olika delarna i resultatdelen kan gå in i varandra. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten lästes artiklarna först enskilt och därefter diskuterades det om de var 

relevanta till studiens syfte. En sammanfattning på svenska gjordes av varje enskild 

artikel för att få en helhet över materialet.  

 
I de artiklar som bearbetats och analyserats har alla uppfyllt vetenskapsrådets 

(www.vr.se) fyra huvudkrav för att skydda individer vid forskning. De fyra kraven är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav.  

 

Resultat 
Resultatet visar att ungdomar går igenom en svår fas under sin cancersjukdom. Att se ut 

och vara som sina jämnåriga upplevs som viktigt för dem och de befinner sig i en period 

där stöd och uppmuntran är viktigt.  
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Upplevelser av cancersjukdomen  
Studien har visat att många av ungdomarna saknar kunskap och information om sin 

cancersjukdom. Saknaden förknippas ofta med rädsla och oro för det okända och för att 

eventuellt dö av sjukdomen. Brist i kommunikationen mellan ungdomarna och hälso- 

och sjukvårdspersonal har påvisats. Författarna anser att det är lätt som hälso- och 

sjukvårdspersonal att glömma att prata ett språk som dessa ungdomar kan förstå. 

Novakovic, Fears, Wexler, McClure, Wilson, McCalla och Tucker (1996) fann att 

ungdomarna fick gömma sina känslor eftersom de skulle bete sig som vuxna eller så 

uppfattade de sig som isolerade i sig själva. De kunde även ha svårt att prata om sina 

känslor med föräldrarna. Det sjuksköterskan kan göra är att bekräfta dessa ungdomar 

genom att i samtal ta sig tid till att lyssna på dem. Detta kan leda till att ungdomar 

känner trygghet och vågar ta egna initiativ.  

 

Ungdomarna beskriver många fysiska besvär som uppstår under sjukdomen och dess 

behandling. Bland dessa nämns trötthet, ständiga kräkningar, illamående, feber, orala 

och anala sår, ätsvårigheter och viktnedgång. Eftersom strålning och cytostatika 

påverkar alla celler, även friska, leder behandlingen ofta till allvarliga biverkningar 

(Reitan & Schölberg, 2003). I översiktsartikeln beskriver Whyte och Smith (1997) att 

biverkningarna har en förmåga att förstöra ungdomarnas utveckling av identitet samt att 

ungdomarna är känsliga och medvetna om sin kropp. Cancersjukdomens stora utmaning 

för ungdomarna blir den fysiska förändringen, men även den psykiska påfrestningen 

som de får genomlida är en utmaning. De upplevde sina kroppar som svåra att 

kontrollera på grund av all svaghet som cancersjukdomen fört med sig. Hedström, et al., 

(2004) fann i sin studie att behandlingen, även om den var svår, ändå gav hopp om att 

bli bättre. Att utseendet förändrades under behandling upplevdes som svårt (Enskär, et 

al., 1997). Det som upplevdes som jobbigast att leva med var håravfall, speciellt för 

flickorna. En studie gjord av Novakovic, et al., (1996) där de intervjuade haft cancer i 

sin ungdom, menar att håravfall är oundvikligt i behandlingen. Håravfallet innebar en 

kortvarig förändring av utseendet men håravfallet påverkade även relationen med 

kompisarna.  
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Författarna anser att inte kunna kamma sitt hår längre eller äta med samma aptit eller 

ens göra allt det som tidigare var självklart borde kännas tungt för ungdomarna. Att 

förlora kontrollen över sitt liv bidrar till att ungdomarna oftast känner sig nedstämda. 

För ungdomar i dessa åldrar innebär ju den här perioden en tid då de identifierar sig med 

sina jämnåriga för att skapa sin identitet och bygga upp sin självkännedom. För 

ungdomar med en cancersjukdom innebär biverkningarna en störning som gör att de 

känner sig annorlunda och inte kan smälta in bland sina jämnårig. 

 

Transition 
Under sjukdomstiden går ungdomarna genom en hel del förändringar och i den här 

studien har författarna funnit att det även sker en positiv förändring hos dessa 

ungdomar. För vissa av ungdomarna innebar cancersjukdomen att de utvecklades som 

personer, att de har mognat och fått mer förståelse för andra människor med liknande 

sjukdomar och att de har blivit starkare. Transitionsbegreppet beskrivs av Olsson och 

Ek (2002) som en övergång mellan olika perioder i livet. Det framkom tydligt att 

cancern påverkat ungdomarna och att de blivit medvetna om sin nya situation. Efter 

sjukdomen har de fått en annan syn på livet. I Karian, Jankowski och Beal (1998) studie 

framkom att de ungdomar som klarat sig genom sin cancersjukdom gärna ville dela med 

sig av sina erfarenheter och hjälpa andra i samma situation. 

 

Författarna fann att ungdomsföreningarna betydde mycket för ungdomarna eftersom de 

på olika sätt hjälpte dem att bearbeta sina känslor och fans som ett stöd för dem under 

sjukdomen. När människor drabbas av något svårt och traumatiskt är det lätt att tro att 

det bara är han eller hon som lider. Då är det viktigt att få träffa andra ungdomar med 

cancer för att lättare kunna identifiera sig med dem som redan haft cancer.  

 

Samtliga studier visar att ungdomarna har fått en annan syn på livet efter 

cancersjukdomen och att de hade mognat samt att de upplevt en förändring hos sig 

själva. Detsamma fann Novakovic, et al., (1996) i sin studie där hon intervjuat vuxna 

som haft cancer i sin ungdom. De beskrev att en positiv effekt av cancern var att de fått 

en annan syn på livet och på sig själva men även på hälsa och sjukdom.  
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Påverkan på det dagliga livet 
Författarna fann att enligt ungdomarna drabbas det sociala livet vid cancersjukdom. 

Möjligheten till eget utrymme för sig själv minskar och de upplever sig isolerade på 

grund av all den tid som de blir tvungna att spendera på sjukhuset. Dessa ungdomar 

känner en maktlöshet när de varken kan bestämma över eller ha kontroll över sina 

kroppar. Carnevali och Reiner (1990) beskriver att i samband med att hälsoproblem 

uppstår kan även de vanliga aktiviteterna, som till exempel att kunna andas utan 

svårigheter, leda till att de behöver tänka på till exempel varje andetag. I sådana fall kan 

det hända att ungdomarna förlorar hoppet och blir inåtslutna och stänger ute allt och 

alla. Som hälso- och sjukvårdspersonal är det viktigt att nå in till dem och hjälpa dem 

att bemästra situationen. Det är extra viktigt att finnas till hands. Enligt Carnevali och 

Reiner (1990) kan det dagliga livet påverkas av att individen blir tvungen att anpassa 

sig till ett förändrat utseende och till omgivningens krav. 

 

Allt i det dagliga livet upplevdes som förändrat för ungdomarna. Flertalet upplevde 

skolan som svår eftersom de hade svårt att hänga med på grund av stor frånvaro. 

Ungdomarna ansåg att de saknade förståelse från lärare och klasskamrater för sin 

situation. Detta resulterade i att de blev mobbade och kände sig utanför. Författarna 

anser att detta visar på att dålig information och insikt leder till brist på förståelse. Även 

Whyte och Smith (1997) lyfte fram i sin studie att det sociala livet påverkas hos 

ungdomar som drabbas av cancer. De kände rädsla för att avvisas från sina jämnåriga 

och även att skolnärvaron försämrats på grund av problem med håravfall och förändrad 

kroppsbild. Enligt författarna är det inte alltid lätt för den cancersjuke ungdomen att på 

egen hand försöka få sin omgivning att förstå varför han/hon ser ut eller beter sig som 

han/hon gör. Omgivningen runt den cancersjuke bör få en förklaring till och information 

om vad det innebär att ha cancer.  

 

Ungdomarna upplevde att det var svårt att bibehålla kontakten med kompisar och att 

den minskade kompiskretsen orsakade sämre självförtroende hos ungdomarna. Långa 

sjukhusvistelser och behandlingens effekter kan vara en förklaring till varför 

ungdomarna gled ifrån sina kompisar. Enligt Whyte och Smiths (1997) studie hade 

ungdomarna framhävt att deras sociala liv hade påverkats av sjukdomen. Men att få 
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kontakt med andra ungdomar på avdelningen upplevdes som en lättnad enligt Yeh 

(2002). Inför dem kunde de vara naturliga och behövde inte skämmas för sin sjukdom 

eller sina synliga förändringar. Författarna anser att det är bra om kompisarna får bli 

delaktiga i ungdomens liv under sjukdomen. Det framkom tydligt i studien att ung-

domarna saknade sina kompisar och klasskamrater. Relationerna med kompisarna var 

bra i början av sjukdomen men blev sämre ju längre sjukdomen framskred. Eftersom 

ungdomarna påpekar att deras sociala liv påverkas negativt kan det vara bra, enligt 

författarna, om kompisar och deras föräldrar samt skolan får information om 

cancersjukdomen. Det skulle påpekas hur viktigt det är att den cancersjuke ungdomen 

får bibehålla kontakten med kompisarna och hur viktiga de är för ungdomen under 

behandlingen och i tillfriskandet.  

 

I den här studien visade ungdomarna att familjrelationen hade förändrats under 

sjukdomsperioden. Karian, et al., (1998) fann i sin studie att familjen hade betydelse för 

ungdomarnas tillfriskning. Ungdomarna beskrev att det var tack vare föräldrarnas 

styrka, speciellt mamman, som de klarat av sin cancersjukdom. De fick det största 

stödet från familjen och de hade kommit varandra närmare. Det är viktigt att komma 

ihåg att i samband med sjukdom utsätts hela familjen för påfrestning. Oftast behöver 

den ena eller båda föräldrarna ta ledigt från arbete eller lämna de andra barnen hemma 

för att kunna finnas till hands för sitt sjuka barn. I flera studier har ungdomarna uttryckt 

sin oro för föräldrarna och då är det enligt författarna viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen  uppmärksammar och bekräftar föräldrarna. De är bra om föräldrar 

och ungdomar är delaktiga i vården vilket är en förutsättning för en bra vård. Enligt 

Whyte och Smith (1997) kan familjen spela en viktig roll i att hjälpa ungdomar att 

anpassa sig till sin sjukdom och hantera den och dess behandling. 

 

KONKLUSION  

I studien framkom det att cancer och dess behandling medför många olika fysiska och 

pysiska förändringar hos ungdomarna och att dessa påverkar det sociala livet. Det 

handlar inte bara om att inte kunna träffa sina kompisar, vara i skolan eller med familjen 

som förut, utan även allt annat i det dagliga livet påverkas. Studien visar att 
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kompiskretsen har betydelse i ungdomars liv eftersom det är med sina jämnåriga som 

dessa ungdomar identifierar sig med. Förutom kompiskretsen framkom det att familjen 

är en annan viktig källa där ungdomarna kan hämta stöd från.  

 

Resultatet visar även att under den här sjukdomstiden är ungdomarna i behov av 

information, uppmärksamhet och stöd. För dessa ungdomar är det viktigt någon ser 

dem, lyssnar på dem och använder ett språk som de är bekanta med. Att inte få någon 

information om sin behandling upplevdes för många ungdomar att inte vara delaktiga i 

sin vård. Detta gjorde att de kände sig åsidosatta vilket skapade känslor av oro och 

osäkerhet inför framtiden. Det är av vikt att personalen tar sig tid, bemöter dem vänligt 

och ger dem den information de behöver för att lättare kunna hantera sin sjukdom.  

 

För dessa ungdomar var den fysiska förändringen en utmaning där de skulle anpassa sig 

till sin omgivning med ett förändrat utseende. Håravfall nämndes som ett av de stora 

problemen, speciellt hos flickorna. Det förändrade utseendet innebar att ungdomarna 

hade svårt att smälta in bland kompisar. Detta kunde även leda till att de isolerade sig 

eller blev mobbade av andra ungdomar.  

 

Under cancersjukdomen genomgår dessa ungdomar olika faser och detta leder till en 

personlig utvecklig. Flertalet av ungdomarna har uttryckt detta genom att de fått en 

annan syn på livet och att de värdesätter sitt liv på ett annat sätt. Många uttrycker att de 

vill dela med sig av sin kunskap och hjälpa andra i samma situation.  

 

Förslag på fortsatt forskning är att göra en empirisk studie eftersom få sådana studier är 

gjorda. Fokus i denna studie bör bli att studera hur det är att leva med cancer och hur 

ungdomarnas dagliga liv påverkas.  
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Bilaga 1. 
 
Tabell 1.  Litteratursökning i databaser. 
Databas Sökord och kombination                                   Antal träffar         Utvalda 
 
CINAHL Neoplasm (Cancer), Child, Life experiences 1 0 
 
CINAHL Life experiences, Childhood-neoplasm  7 0 
 
CINAHL Neoplasm, Life experiences, Adolescence 2 1 
 
CINAHL Life experiences, Phenomenological-research  0 0 

Childhood-neoplasm 
 
CINAHL Narratives, Childhood-neoplasm  11 0 
 
CINAHL Neoplasm, Narratives, Adolescence  0 0 
 
CINAHL Neoplasm, Adolescence,  

Phenomenological-research  5 0 
 
CINAHL Life experiences, Narratives,  

Childhood-neoplasm   1 0 
 
CINAHL Neoplasm, Adolescence,  

Psychosocial-Factors   143 2 
 
CINAHL Adolescence, Psychosocial-Factors,  

Cancer    549 3 
 
PUBMED Neoplasm, Child, Life experiences  10 1 
 
PUBMED Neoplasm, Narratives, Adolescence  313 0 
 
TOTALT      7 
 
Efter sökning av artiklar i databasen CINAHL användes de mest framkomliga 

sökvägarna i PUBMED, se tabell 1. 



 

Bilaga 2. 

Tabell 2. Sammanställning av analyserade artiklar.  

Författare/År/Titel Syfte Metod/Urval Huvudresultat  
 
Çavusoglu, H. 
(2000) 
Problems related to the 
diagnosis and treatment 
of adolescents with 
leukaemia. 

 
Att beskriva problem 
relaterade till 
sjukdom och 
behandling samt att 
undersöka 
sambandet mellan 
dessa och andra 
demografiska 
variabler. 
 

 
Deskriptiv studie. 
 
30 ungdomar, 
varav åtta flickor 
och 22 pojkar i 
åldrarna 13-18 år. 

 
Ungdomarna upplevde 
fysiska och sociala 
problem relaterade till 
sjukdom och behandling. 

 
Enskär, K., 
Carlsson, M., 
Golsäter, M., 
Hamrin, E. 
(1997) 
Symptom distress and 
life situation in 
adolescents with cancer. 

 
Att identifiera 
ungdomarnas egna 
upplevelser om sin 
livssituation som 
påverkats av 
sjukdom samt 
problem relaterade 
till detta. 
 

 
Kvalitativ studie. 
 
10 ungdomar, 
varav sju flickor 
och tre pojkar i 
åldrarna 
13-20 år. 
 

 
Åtta områden beskrevs: 
sjukdom och behandling, 
identifiering, känslor och 
reaktioner, anpassning, 
gemenskap, stöd, 
reaktioner från familjen 
och kvalité på vården.  
 
 

 
Hedström, M., 
Haglund, K., 
Skolin, I., 
Von Essen, L. 
(2003) 
Distressing events for 
children and adolescents 
with cancer: child, 
parent and nurse 
perceptions. 

 
Att studera vilka 
aspekter av sjukdom 
och behandling som 
upplevs som 
påfrestande för 
barnet med cancer 
enligt barnen, 
föräldrarna och 
sjuksköterskor. 

 
Deskriptiv studie. 
 
121 barn och 
ungdomar, varav 
27 i åldrarna  
13-19 år, varav 
11 flickor och 16 
pojkar.  
 

 
Upplevelser från 
undersökning och be-
handling beskrevs som 
oro för smärta, illa-
mående och trötthet, 
samt oro för utanförskap 
och isolering. 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 

 
Att beskriva 
ungdomarnas 
negativa och positiva 
upplevelser 
relaterade till 
cancerdiagnosen, 
cytostatika och att 
vara remitterad till 
en avdelning, samt 
viktiga aspekter på 
vård för ungdomar 
med cancer. 
 
 

 
Deskriptiv studie. 
 
23 ungdomar, 
varav åtta flickor 
och 15 pojkar i 
åldrarna 
14-19 år. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positiva beskrivningar 
var att träffa och bli 
behandlad väl av 
personalen. Negativa 
beskrivningar var rädsla 
för döden, utanförskap 
och för förändrat 
utseende.  
 
 
 
 
 
 



 

Författare/År/Titel Syfte Metod/Urval Huvudresultat  
 
Hokkanen, H., 
Eriksson, E., 
Ahonen, O., 
Salantera, S. 
(2004) 
Adolescents with 
cancer, experience of 
life and how it could be 
made easier. 
 

 
Att beskriva vad 
ungdomar med 
cancer tänker om sin 
livssituation, det 
stöd de får och den 
information de får 
om sin sjukdom. 

 
Kvalitativ och 
deskriptiv studie. 
 
20 ungdomar, 
varav 13 flickor 
och sju pojkar i 
åldrarna  
13-18 år. 

 
Beskrivningar av 
hälsoproblem och 
fysiska förändringar 
samt oro och en känsla 
av utanförskap. 
 

 
Woodgate, R L. 
(2005) 
A different way of 
being, adolescents 
experiences with cancer. 

 
Att förstå vilken 
påverkan cancer och 
dess symtom har på 
ungdomars 
självkänsla. 

 
Kvalitativ studie. 
 
15 ungdomar, 
varav åtta pojkar 
och sju flickor i 
åldrarna 12-18 år. 

 
Den kroppsliga 
förändringen påverkade 
deras självbild och de 
beskrev sig som 
klumpiga, en fånge, en 
invalid, en främling, en 
zombie och som 
förnyad.  
 

 
Yeh, C-H. 
(2002) 
Life experience of 
Taiwanese adolescents 
with cancer. 

 
Att utveckla en 
teoretisk ram av 
livserfarenheter hos 
Taiwanesiska 
ungdomar med 
cancer. 
 

 
Grounded theory. 
 
16 ungdomar, 
varav nio pojkar 
och sju flickor i 
åldrarna 13-18 år. 

 
Fem områden beskrevs 
utifrån deltagarnas 
livserfarenheter:  fysisk, 
psykosocial, kognitiv, 
social och oro inför 
framtiden. 
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