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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna idag tillsammans med diabetes, 

KOL och hjärt-kärlsjukdomar. Cancer är en allvarlig sjukdom som 

förändrar livets mening och väcker tankar om döden. Unga vuxna är en 

understuderad målgrupp som saknar en tydlig definition och utmanar 

därför sjuksköterskans förhållningssätt. Att ta reda på unga vuxnas 

upplevelser av cancer kan resultera en god omvårdnad där patientens hälsa 

och autonomi tas i beaktande. 

Syfte: Syftet var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att ha cancer. 

Metod: En litteraturöversikt användes där tio vetenskapliga, kvalitativa artiklar 

inkluderades. De databaser som användes var Cinahl complete, MEDLINE 

With Full Text och Pubmed. 

Resultat: Resultatet visade på tre teman med tre subteman som beskrev unga vuxnas 

upplevelser av cancer. Dessa var: Identitet och förändrat jag, Kroppsliga 

förändringar och Sociala nätverk. 

Diskussion: Diskussionen visar på styrkor och svagheter med litteraturöversikten och 

resultatet diskuteras med hjälp av Roys adaptionsmodell. En föränderlig 

tillvaro och att bemöta unga vuxna som fått cancerdiagnos är två fynd som 

diskuterats med hjälp av den teoretiska referensramen, författarnas 

erfarenheter samt aktuell forskning. 

Nyckelord: Unga vuxna, neoplasmer, cancer, upplevelse. 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Cancer is one of the most common diseases today along with diabetes, 

COPD and cardiovascular disease. Cancer is a serious illness that changes 

the meaning of life and raises thoughts of death. Young adults are an 

under-studied target group that lacks a clear definition and therefore 

challenges the nurse's approach. Finding out about young adults 

experience of cancer can result in good nursing where the patient's health 

and autonomy are taken into consideration. 

Aim: The purpose was to describe young adults’ experiences of having cancer. 

Method: A literature review was used where ten scientific, qualitative articles was 

included. The databases used were Cinahl complete, MEDLINE With Full 

Text and Pubmed. 

Results: The results showed three themes with three sub-themes describing young 

adults' feelings and experiences of a cancer disease. These were: identity 

and changed self, bodily changes and social network. 

Discussion: Discussions show strengths and weaknesses with the literature review and 

the result are discussed using Roy's adaptation model. A changing 

existence and dealing with young adults who received cancer diagnosis 

are two findings discussed using the theoretical frame of reference, author 

experiences and current research. 

Keywords: Young adults, neoplasms, cancer, experience. 

 

 



  
 
 

 

   
Innehållsförteckning 

1	INLEDNING	...............................................................................................................................................	1	

2	BAKGRUND	..............................................................................................................................................	1	

2.1 CANCER .................................................................................................................................. 2 

2.2 En existentiell kris ..................................................................................................................... 2 

2.3 Unga vuxna ............................................................................................................................... 2	
2.4 Sjuksköterskans ansvar för omvårdnad .................................................................................... 3	

3 PROBLEMFORMULERING ...................................................................................................................... 3	

4	SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR	...............................................................................................................	4	

5	TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER	......................................................................................................	4	

6	METOD	......................................................................................................................................................	5	

6.1 Datainsamling ........................................................................................................................... 5 

6.2 Urval ......................................................................................................................................... 5 

6.3 Dataanalys ................................................................................................................................ 6 

7	FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN	............................................................................................	6	

8	RESULTAT	................................................................................................................................................	7	

8.1 IDENTITET OCH FÖRÄNDRAT JAG ....................................................................................... 7 

8.1.1 Att få diagnos ......................................................................................................................... 8 

8.2 KROPPSLIGA FÖRÄNDRINGAR ............................................................................................ 8 

8.2.1 Psykiska reaktioner ................................................................................................................ 9 

8.3 SOCIALT NÄTVERK ................................................................................................................ 9 

8.3.1 Brist på stöd ......................................................................................................................... 10 

9	DISKUSSION	..........................................................................................................................................	11	

9.1 METODDISKUSSION ........................................................................................................................ 11	
9.2 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................... 13	
10 KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................................................. 16	
11 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................................... 17	

12	SLUTSATS	............................................................................................................................................	17	

13	REFERENSFÖRTECKNING	................................................................................................................	18	

BILAGA 1. SÖKMATRIS	..........................................................................................................................	22	

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT	.................................................	24	



  1 (29) 
  

1 Inledning 
Det är många känslor som väcks i oss när vi hör ordet cancer. En stor del av befolkningen har 

berörts av cancer på olika sätt genom att antingen relatera till någon som fått en cancerdiagnos 

eller att de själva har drabbats. Inom vården kommer vi att möta patienter som lever med 

cancer eller som har blivit friskförklarade från sjukdomen. Som framtida sjuksköterskor vill 

vi förbereda oss på att möta unga vuxna som har hela livet framför sig, men som på väg mot 

framtiden fått en cancerdiagnos. Vi intresserar oss för denna målgruppens tankar och 

funderingar kring att få en cancersjukdom och vill därför undersöka unga vuxnas upplevelser 

av att ha cancer. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Cancer 

Att insjukna i cancer har ökat kraftigt i Sverige och är idag en av de fyra största 

sjukdomsgrupperna tillsammans med diabetes, KOL och hjärt-kärlsjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2018). Enligt beräkningar kommer var tredje person i Sverige drabbas av 

cancer under sina levnadsår. Män drabbas i något större utsträckning av cancer än kvinnor och 

sjukdomsförloppet kan se olika ut mellan män och kvinnor. Cirka 70 000 unga vuxna i 

åldrarna 15 - 39 diagnostiserats med cancer varje år i USA (https://www.cancer.gov/types/aya 

2018) och i Sverige drabbas cirka 800 unga vuxna i åldrarna 16 - 30 årligen (Ung cancer, 

2019). Unga vuxna är mer benägna att drabbas av vissa cancerformer såsom Hodkgins-

lymfom, testikelcancer och sarkom. Leukemi, lymfom, testikelcancer och sköldkörtelcancer 

är de vanligaste cancerformerna i åldrarna 15 - 24 år. Bröstcancer och malignt melanom är 

mest förekommande i åldrarna 25 - 39 år.  

Det finns omkring 200 olika cancersjukdomar och alla har gemensamt att cellerna har 

börjat dela sig okontrollerat (Socialstyrelsen, 2018). Det kan bidra till att celler växer och 

frodas i en för snabb fas och därmed utvecklar en tumör. En celltillväxt kan vara både 

godartad, benign, och elakartat, malign. De maligna cancercellerna har en förmåga att 

metastasera, vilket betyder att cancern sprider sig till omkringliggande organ i kroppen om 

tumören inte tas bort. Godartade tumörer kan inte skapa metastaser men de kan ändå vara i 

behov av behandling då lokala besvär kan uppträda. En inflammatorisk respons framkallas i 

kroppen av cancern och personen som är drabbad blir allmänpåverkad med symtom som 

feber, trötthet och illamående. Det finns olika behandlingsalternativ mot cancer och särskild 

behandling bestäms utefter cancerformen och tumörens lokalisation (Ericson & Ericson, 
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2012). Det främst användbara läkemedlet mot tumörceller är cytostatika men även 

strålbehandling och kirurgiska ingrepp kan vara lämpliga behandlingsformer. 

 

2.2 En existentiell kris 

Att få en allvarlig sjukdom går ut över normaliteten och en existentiell kris kan uppstå (Yang 

& Staps, 2010). Den existentiella krisen kan uppkomma när döden hotar och meningen med 

livet sätts på spel. Alla människor vet att livet en dag kommer att ta slut och vägen dit kan 

kännas oändlig och otänkbar, men ändå tvingas personer möta förluster i livet som utmanar. 

Tankar om döden kan framkallar rädsla, ångest, panik och förtvivlan. Det kan beskrivas som 

att stirra in i ett svart hål där en kvävande känsla av ensamhet träder fram. Rädslan för döden 

kan skildras som att vara i gränslandet mellan hopp och ångest där man desperat vill klamra 

sig fast men tvingas att släppa taget. Karlsson, Millberg och Strang (2012) menar att tankar 

om ovissheten av vad som händer efter döden blir centralt. En rädsla för att mista kontrollen 

och att inte få veta på vad som händer efter döden väcker ett flertal frågor. Vad händer med 

min kropp när jag dör? Finns himmelriket eller hamnar jag i helvetet? Personer börjar 

ifrågasätta sin tillvaro och livet känns bortkastat när en tvingas dö vid en tidpunkt i livet då 

personen inte känner sig redo att lämna världen.   

Tankar på att dö kan för många innebära att långsiktiga mål förlorar sin mening, men vissa 

personer beskriver motsatsen om hur dessa tankar kan generera en större självkännedom 

(Yang & Staps, 2010). Vidare visade Yang & Staps (2010) på hur personer plötsligt 

uppmärksammade sina hjärtslag vilket bidrog till en oväntad men djup anknytning till sin 

kropp. Dessa reflektioner blev som stöd under bearbetningsprocessen där personerna med 

enkelhet kunde ansluta sig mer till nuet istället för att endast fokusera på att förlora framtiden. 

Att lyckas hantera en existentiell kris leder till acceptans av verkligheten och möjlighet ges till 

att skapa en ny mening och finna det betydelsefulla i vardagen. 

 

2.3 Unga vuxna 

Det finns ingen enhetlig gemensam definition av unga vuxna och begreppet ung vuxen 

varierar beroende på vårdkontext. Vuxenblivandet är en livsfas där åldersspannet är mellan 

cirka 20-30 års ålder (Hwang & Nilsson, 2011). I Sverige räknas personer som myndig vid 18 

års ålder och erhåller full rättslig handlingsförmåga och klassificeras inte längre som barn 

(NE). Däremot benämns unga vuxna inom cancerforskningen som “adolescents and young 

adult” (AYA) (Saloustros et al., 2017). Definitionen av AYA skiljer sig mellan olika länder. 

Dock använder sig forskning inom cancer sig av åldersspannet 15 - 39 år. Det saknas en 
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gemensam bedömning av begreppet men författarna har valt att fokusera på artiklar som 

beskriver upplevelser av att ha cancer i åldrarna 15 - 40 år. 

 

2.4 Sjuksköterskans ansvar för omvårdnad 

När en individs hälsostatus försämras tvingas de identifiera om sig själva i relation till ett nytt 

sammanhang (Thorn & Uhrenfeldt, 2018). När sjukdomen blir livshotande behöver 

sjuksköterskan möta patientens känslor och lidande. Att rikta uppmärksamheten mot 

patientens psykosociala frågor bekräftar patientens livsvärld och uppfattning om livet. Att 

främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande är sjuksköterskans 

yttersta ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnaden ska beakta de 

mänskliga och kulturella rättigheterna och patienten ska bemötas med respekt. Människans 

rätt till autonomi och värdighet är styrande för god omvårdnad och sjuksköterskans främsta 

uppdrag är att vägleda patienter till så god hälsa som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2016). 

Upplevelsen av hälsa varierar mellan individer och dess erfarenheter. Hälsan är integrerad 

hos människan och speglar dennes livssituation och berör människans inre balans och till livet 

i stort. Att skapa ett vårdande möte mellan vårdare och patient där patientens hälsoprocesser 

är i fokus lägger grunden för en vårdrelation. En vårdande relation ger utrymme för patienten 

att växa och dela sin hälsosituation och sjuksköterskans ansvar blir att stödja patienten som 

bejakar dennes upplevda värld och delaktighet. Att stödja patienten är en betydelsefull del i 

omvårdnaden som påverkar patientens välbefinnande och livskvalitet (Thorn & Uhrenfeldt, 

2018).  

En trivsam miljö skapar trygghet och ger lugn där sjuksköterskan är närvarande och 

engagerar sig för patientens önskemål. För att förmedla en öppen och följsam vårdrelation är 

ögonkontakt av stor vikt och verkar betydelsefull för hur människor förstår och förhåller sig 

till varandra (Dahlberg & Segesten, 2016). Banning & Gumley (2013) beskriver hur humor, 

beröring och närhet kan få patienten att knyta an till sjuksköterskan då det öppnar upp för en 

trivsam relation där respekt, hänsyn och förståelse bidrar till en känsla av trygghet för alla 

inblandade parter. När sjuksköterskan försöker förstå patientens upplevelse och tillgodoser 

patientens behov kan en personcentrerad vård utformas (Thorn & Uhrenfeldt, 2018). 

 

3 Problemformulering 

Cancer ökar bland befolkningen och var tredje person i Sverige kommer drabbas av 

sjukdomen under sina levnadsår. Det råder brist på kunskap om unga vuxna. Därför behöver 
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sjuksköterskan få en djupare insikt i de unga vuxnas upplevelse av sjukdomen vilket kan ge 

underlag för hur en god vårdrelation kan skapas med patientens livsvärld i fokus. Vid en 

allvarlig sjukdom kan meningen med livet ifrågasättas där frågor om döden blir centralt. 

Sjuksköterskans betydelsefulla del i omvårdnaden som påverkar patientens livskvalitet och 

välbefinnande blir av stor vikt när de möter de unga vuxnas tankar och känslor som uppstår 

vid cancersjukdom oavsett sjukdomsstadium. Genom att få kunskap om unga vuxnas 

upplevelser av att ha cancer förbereds sjuksköterskan inför framtida möten med denna 

målgrupp. 

 

4 Syfte 
Syftet var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att ha cancer. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 
Roy (2009) förklarar hur människan ständigt behöver anpassa sig till en föränderlig process. 

Eftersom de unga vuxna tvingas förändra sin vardag vid cancersjukdom anser författarna att 

Callista Roys omvårdnadsteori är passande för ämnet. I Callista Roys modell lyfts både 

anpassning och bearbetning som två faktorer till begreppet adaption. Människan behöver 

frekvent anpassa sig till livsomständigheter för att kunna bevara sin integritet. Förändringarna 

kan leda till ett hot mot personens hälsa när anpassningsprocessen misslyckas. Adaption 

handlar om människans förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö för att själv kunna 

påverka miljön på ett ändamålsenligt sätt. Därför rör adaptionen mänskligt liv, utveckling, 

reproduktion och förändring av människan och dennes miljö. Roy (2009) förklarar människan 

som ett system där alla delar har en autonom funktion men tillsammans bildar en helhet. 

Vidare beskriver Roy (2009) hur olika stimuli påverkar människan som system. Allt som 

påverkar människan kallas stimuli. Stimuli kan uppfattas som positivt, negativt, kännas 

påträngande eller medföra styrka. När ett system exponeras för stimuli växer strävan efter att 

rekonstruera balansen. För att upprätthålla balansen behöver varje stimuli på något sätt 

hanteras av människan. Människan behöver någon respons i form av en handling eller 

fysisk/psykisk reaktion för att behålla balansen och dessa responser fungerar som feedback till 

människans system. När unga vuxna drabbas av cancer behöver de kunna anpassa sig till de 

föränderliga livsomständigheter som uppträder, och för Roy (2009) är miljön vi befinner oss i 

en den plats där människans inre och yttre verklighet har betydelse för människans livsvillkor, 

existens och livshändelser. Vid denna tidpunkt kan patienten behöva sjuksköterskans stöd för 

att tillrättavisas och få hjälp med att kunna utvecklas i situationer som ställer de inför 
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svårigheter och utmaningar. Målet med omvårdnad enligt Roy (2009) är att skydda patienten, 

främja hälsa, förebygga sjukdom och skada, och lindra lidande. 

 

6 Metod 

En litteraturöversikt har använts för examensarbetet. En litteraturöversikt ger en överblick 

över kunskapsläget inom ett speciellt omvårdnadsområde (Friberg, 2017). Att använda 

litteraturöversikt som metod ger författarna och övriga läsare en bredare kunskap om aktuell 

sammanställd forskning om unga vuxnas upplevelse av att ha cancer.  

6.1 Datainsamling 

Databaserna MEDLINE with Full Text, Cinahl Complete och PubMed användes. MEDLINE 

with Full Text var den främst användbara databasen då den innehåller artiklar som behandlar 

området omvårdnad (Östlundh, 2017). De andra databaserna för sökandet av vetenskapliga 

artiklar var PubMed och Cinahl Complete som innehåller både information om medicin och 

omvårdnad. Författarna utgick från syftet för att finna relevanta sökord. De sökorden som 

användes var Young adult, Neoplasms, Cancer och Experience. Författarna har med hjälp av 

ämnesordlistan svensk MeSH funnit sökord som varit anpassade till databaserna. En boolesk 

sökteknik har tillämpats där sök-operatorerna AND och OR användes för att markera hur 

samtliga sökord kunde kopplas samman för att få ett så relevant resultat som möjligt. Artiklar 

som var kvalitativa, hade engelsk text, var peer reviewed och i fulltext undersöktes och 

inkluderas i arbetet. Vidare begränsades artikelsökningen med årtal. Artiklar skrivna från år 

2009 till 2019 användes för att få fram den senaste forskningen inom ämnet. Se bilaga 1 för 

redovisning av databassökningen. 

 

6.2 Urval 

Inklusionskriterierna för arbetet skulle beröra unga vuxnas upplevelser av cancer i åldrarna 15 

- 40, vara kvalitativa och publicerade från år 2009 - 2019. Författarna började med att läsa alla 

artiklars titlar och de som talade för litteraturöversiktens syfte inkluderas direkt. Under denna 

process exkluderades även ett flertal artiklar som med titeln inte relaterade till syftet. Dem 

artiklar med lämpad titel för ämnet togs vidare till nästa del i urvalsprocessen i enlighet med 

Friberg (2017). Författarna läste abstraktet i samtliga artiklar för att få en överblick över det 

studerade ämnet. Efter detta moment kunde ytterligare artiklar som inte uppfyllde 

inklusionskraven exkluderas. 12 artiklar valdes ut som författarna fördjupade sig i. Efter att en 
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mer noggrann undersökning av artiklarna utförts, togs två artiklar bort på grund av att de inte 

berört den valda åldersgruppen för arbetet. 

 

6.3 Dataanalys 

Författarna läste varje artikel flertalet gånger enskilt för att materialet skulle vara så bekant att 

en återberättelse kunde göras (Friberg, 2017). Detta för att inte tolka texten felaktigt eller göra 

ett selektivt urval av artiklar som stödjer författarnas förförståelse. Författarna gick igenom 

artiklarnas syfte, metod och resultat och sammanfattade artiklarna med hjälp av en 

översiktstabell. En tabell ger en god kortfattad summering av artiklarna och tolkas med 

enkelhet i relation till varandra (Friberg, 2017). Den översiktstabell som utformats visas i 

bilaga 2. Efter att ha läst samtliga artiklar upprepade gånger och sammanfattat det centrala i 

texterna markerades resultatet med överstrykningspennor där varje färg symboliserat 

eventuella användbara teman som genomsyras i alla artiklar. Därefter granskades 

resultatdelen rad för rad i varje artikel gemensamt för att upptäcka ytterligare viktiga delar i 

resultatet som betraktade syftet. Genom diskussion kunde författarna urskilja likheter som 

olikheter av artiklarna. Skribenterna kunde därefter kategorisera och tematisera lämpliga 

rubriker till resultatet med relevans till syftet. Det framkom tre teman i analysen. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetikens innebörd är att reflektera över alla delar som ska utföras i 

forskningsprojektet och vilka etiska aspekter som ska beaktas (Sandman & Kjellström, 2013). 

Forskningsetik existerar för att skydda människans grundläggande värden och rättigheter. 

Författarna har haft ett objektivt synsätt vid analys av samtliga granskade artiklar. Författarna 

har inte engelska som modersmål vilket beaktades vid översättning av artiklarna och till hjälp 

användes svenskt-engelskt lexikon. Vid litteraturstudier kan detta etiska problem uppstå då 

författarnas språkkunskap är begränsad. Vidare etiska dilemman som kan uppkomma kan 

handla om att författarna värderar materialet på ett orättvist sätt på grund av bristande 

metodologiska kunskaper (Sandman & Kjellström, 2013). Därför undvek författarna att ha 

med egna värderingar, vinklat material och plagiering. Forskningsetiken byggs på olika etiska 

principer och en studie ska innehålla tre villkor för att kunna klassas som etisk. Studien ska 

innehålla huvudsakliga och värdefulla frågor, ha ett etiskt utförande och vara av god 

vetenskaplig kvalitet (Sandman & Kjellström, 2013). Det valda ämnet berör unga vuxnas 

upplevelser av att ha cancer vilket författarna ansåg vara ett väsentligt ämne då cancer ökar i 

samhället. Urvalet av deltagare berör unga vuxna med en minimiålder på 15 år. De är kapabla 
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att avgöra om det vill delta i en studie utan att vårdnadshavarna tillfrågas. Konfidentialitet 

innebär att värna om de medverkandes integritet och det har författarna tagit i beaktande. Det 

går inte att identifiera deltagarna i den valda litteraturöversikten. 

 

8 Resultat 
Ur analysen framkom tre teman som beskrev unga vuxnas upplevelse av att ha cancer: 

Identitet och förändrat jag, Kroppsliga förändringar och Socialt nätverk. 

 

8.1 Identitet och förändrat jag 

Upplevelsen av cancer kan variera från sorg till bitterhet och en cancerdiagnos för med sig en 

rad behandlingar och sjukhusvistelser (Snöbohm, Friedrichsen, Heiwe, 2010; Bora & 

Gillham, 2013). De unga beskrev att de varken kunde identifiera sig som frisk eller sjuk. 

Unga vuxna förklarade hur cancersjukdomen sätter människan i en beroendeställning då 

mycket av tiden spenderas innanför sjukhusets väggar där vårdpersonal tagit över makten 

(Snöbohm et al., 2010; Bora et al., 2013; Matthew, Hales, Nissim, Jung, Lo, Zimmerman & 

Rodin, 2017). Unga vuxna berättade hur de tvingades hantera de psykosociala aspekterna som 

väcktes i samband med cancersjukdom och konsekvenserna av sin diagnos, vilket påverkade 

deras identitet och självkänsla. (Snöbohm et al., 2010; Bora et al., 2013; Matthew et al., 2017; 

Gibson et al., 2016.) Uppfattningen om att vara en frisk ung vuxen person gentemot att bli 

sjuk och få en cancerdiagnos komplicerade förståelsen och acceptansen av att ha drabbats av 

cancer.  

De drabbade beskrev hur kroppen som en gång setts som en självklarhet, nu kändes som ett 

hot. De unga vuxna upplevde cancer som en avvikelse i både deras nuvarande och framtida 

liv (Gibson et al., 2016; Bora et al., 2013). Cancern ledde till att de unga vuxna fick ge upp 

vissa kroppsdelars funktion. De kunde exempelvis inte ta för givet att kunna använda sina ben 

till att röra sig. Svårigheten att återvända till vardagen efter behandling uppmärksammades 

och det förväntade måendet överensstämde inte med verkligheten. De unga berättade om 

känslorna som uppstod vid cancern i form av ångest, irritation, känsla av orättvisa och förlust 

av kontroll (Gibson et al., 2016). Vidare uttryckte patienterna psykologiska problem som 

depression, mardrömmar, sömnstörningar och oro över hur cancern påverkade deras 

framtidsplaner (Hauken, Larsen & Holsen, 2013). Cancersjukdomen fick många att mogna 

snabbare än deras vänner vilket gjorde att de befann sig på olika stadier i livet (Bora et al., 

2013; Hauken et al., 2013; Matthew et al., 2017; Lathren, Bluth, Campo, Tan & Futch, 2018). 

Många berättade att den svåraste delen av deras cancerresa var att livet tvingades sättas på 
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paus (Bora et al., 2013). De unga kände ensamhet och en känsla av isolering när deras 

livsplaner sköts upp och blev frånvarande från deras personliga och arbetsrelaterade 

åtaganden. De beskrev det som att lämna den verkliga världen medans vännerna tog sig an 

framtiden (Kumar et al., 2012; Matthew et al., 2017).   

Att återfå en känsla av normalitet ansågs som viktigt hos många unga vuxna som fått en 

cancerdiagnos (Kumar et al., 2012; Gibson et al., 2016; Pugh et al., 2017; Matthew et al., 

2017). För unga vuxna är strävan efter normalitet att uppfylla samhällets förväntningar på 

uppträdanden, utbildning och yrkesverksamhet. Att längta efter normalitet syftade även till att 

kunna återgå till skola, utföra vardagliga ärenden, utöva sporter och anta friheten att umgås 

med vänner. Strategier blir betydelsefulla för att orka genomgå en cancersjukdom (Kumar et 

al., 2012). Att sätta kortsiktiga mål, ha kontroll, kunna längta och få in en god sömnrutin var 

av stor vikt (Gibson et al., 2016). Att återfå en känsla av normalitet genom vardagliga 

aktiviteter var viktigt även för de unga vuxna som fått kronisk cancer. Många beskrev känslor 

av klaustrofobi eller frustration över att inte kunna återuppta det normala livet. De försökte 

relatera sina tidigare uppfattningar om normalitet till deras liv med cancer. 

 

8.1.1 Att få diagnos 

Att drabbas av cancer som ung var svårt att begripa då cancer uppfattades vara en sjukdom 

som drabbar äldre individer (Matthew et al, 2017; Kumar et al., 2012; Snöbohm et al., 2010). 

Att få en cancerdiagnos vid ung ålder betraktades som helt oväntat, otänkbart och som djupt 

traumatiskt (Matthew et al., 2017). Det var för många svårt att förstå att man drabbats av 

sjukdomen då sannolikheten att de själva skulle drabbas av sjukdomen inte existerade när de 

tidigare varit friska, aktiva och hälsosamma individer (Bora et al., 2013; Kumar et al., 2012; 

Matthew et al., 2017; Kent et al., 2012). I många fall blev unga vuxna diagnostiserade med 

cancer försent (Bora et al., 2013; Kent et al., 2012). Försening av diagnos uttrycktes i ilska 

hos de unga vuxna cancerpatienterna (Kumar et al., 2012). Det ledde oftast till sämre prognos 

när den elakartade tumören vuxit sig större under tiden. Om diagnosen kunnat ställas tidigare 

hade behandlingen kunnat bli mindre intensiv och invasiv. De unga vuxna som fick sin 

cancerdiagnos försent hade bildat sig en negativ uppfattning om läkare och vårdpersonal då 

de uppfattade dem som slarviga och opålitliga 

 
8.2 Kroppsliga förändringar 

De unga vuxna beskrev cancerbehandlingens konsekvenser som oväntade (Bora et al., 2013; 

Kumar et al., 2012; Snöbohm et al., 2010; Gibson et al., 2016). (Gibson et al., (2016) & 
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Kumar et al., (2012) visade på hur cancer för med sig en progressiv trötthet, och utmattning 

som förvärvas av illamående och kräkning. Cancer orsakade infektioner, huvudvärk, ömma 

fötter och bensvaghet. Även symtom som förstoppning, ödem, blödningar, sömnlöshet och ett 

ökat luktsinne påpekades. Den överdrivna tröttheten, fatigue, beskrevs som ett av det svåraste 

problemet som medförde ångest (Bora et al., 2013; Hauken et al., 2013; Kumar et al., 2012; 

Pugh et al., 2018). Många uttryckte en brist på energi vilket resulterade i att dagarna blev 

meningslösa och kändes bortkastade (Snöbohm et al., 2010). Viktuppgång och svullnad som 

medföljde av cellgifterna skapade sorg då kläder som tidigare passat inte längre hade samma 

passform. De unga vuxna berättade hur deras minskade rörlighet komplicerade vardagen 

(Bora et al., 2013; Kumar et al., 2012). De upplevde en minskad kapacitet och fysisk funktion 

i jämförelse med hur det var innan de blev sjuka. Patienterna såg sina tånaglar lossna 

samtidigt som de såg sitt glesa hår falla av (Bora et al., 2013). Både män och kvinnor 

kämpade med förändringar av deras fysiska utseende vilket också påverkade deras kroppsbild 

och sexualitet (Kumar et al., 2012). Det unga vuxnas självkänsla blev försämrad då kroppen 

förändrades till ett icke önskvärt tillstånd (Bora et al., 2013; Hauken et al., 2013; Kumar et al., 

2012; Snöbohm et al., 2010).  

 

8.2.1 Psykiska reaktioner 

Cancerbehandlingen hade förvandlat patienterna till någon som de inte var bekanta med 

(Kumar et al., 2012; Hauken et al., 2013; Matthew et al., 2017; Lathren et al., 2018). Unga 

vuxna cancerpatienter drabbades djupt av förlusten av fysisk kontroll då kroppen började bete 

sig annorlunda och tog över personens egen vilja under och efter behandlingen (Kumar et al., 

2012). Det kändes som att bo i någon annans kropp som det inte gick att styra över. Unga 

vuxna beskrev ett fysiskt obehag när det var svårt att förena sin kropp och själ efter 

cancerbehandlingen (Gibson et al., 2016). När själen har en gnista av energi kvar samtidigt 

som kroppen saknar energi helt, skapas en bristande helhetskänsla av kropp och själ. Många 

uttryckte en oro och rädsla över att inte passa in i samhället efter att de avslutat sin behandling 

och känslor av bristande kontroll trädde fram som en biverkning av behandlingen där 

patienterna såg hopplöst på framtiden, drömmarna, energin och karriären (Bora et al., 2013; 

Kumar et al., 2012; Gibson et al., 2016). 

Behandlingen tog ifrån förmågan att utföra enkla vardagsuppgifter som att sköta sin hygien 

och utföra hushållssysslor. Koncentrationsförmågan blev försämrad och minnesförlust var 

vanligt förekommande. En farhåga att inte längre kunna förhålla sig till omvärlden med 

fruktan av att ingen skulle förstå sig på vad man som sjuk genomgått var centralt. De unga 
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patienternas tankar som uppstår kring cancerresan gjorde att livsplaner behövde skjutas upp 

under behandlingen (Bora et al., 2013; Gibson et al., 2016). Att bli frånvarande från sin 

personlighet och att begränsas från sociala aktiviteter blev till följd. Ilska, irritation, ångest, 

sårbarhet och känslor av orättvisa cirkulerade i tankebanor hos de unga vuxna efter 

behandlingen (Gibson et al., 2016). 

 
8.3 Socialt nätverk 

Unga vuxna beskrev hur internet blev en användbar plattform där utrymme gavs till att 

formulera sina tankar och dela erfarenheter med personer som befann sig i likartad situation 

(Bora et al., 2013; Gibson et al., 2016). De vände sig dit för att söka information och få tips 

och råd om återhämtning (Bora et al., 2013). Många unga vuxna beskrev hur deras cancer fick 

dem att uppskatta saker som de tidigare tagit för givet. Det rådde en tacksamhet över att 

kunna dela sin cancerresa genom bloggar och få stöd från människorna som läste bloggen. 

Detta skapade nya vänskapskretsar och det verkliga livet fortsatte online (Bora et al., 2013; 

Kumar et al., 2012; Gibson et al., 2016). Med hjälp av bloggen gavs möjlighet att nå ut till 

många personer på samma gång (Bora et al., 2013).  Den cancersjuke slapp kontakta alla i sin 

närhet individuellt för att berätta om sin situation och vart de befann sig i sjukdomen. Att 

skriva om sina tankar och känslor blev även en betydelsefull del i bearbetandet av sin diagnos 

och skapade en sjukdomsberättelse som kunde användas som material till att inspirera andra. 

Patienter fann positiva konsekvenser i användandet av sociala medier. Att slippa vara fysiskt 

närvarande men samtidigt ges utrymme till att beskriva känslor kring sjukdomen var 

värdefullt och reducerade den sociala isoleringen.  

Många upplevde tacksamhet från de stöd de fick av sin familj, vänner och från främlingar 

(Bora et al., 2013; Kent et al., 2012). Vännerna identifierades som nyckelstöd och hjälpte 

patienterna att uppnå en form av normalitet och vänskapen förändrades inte efter fastställd 

diagnos (Matthew et al., 2017). Ett gott inflytande på livsstilen både under och efter 

behandlingen gavs av familj och det sociala nätverket (Pugh et al., 2018). Unga vuxna 

upplevde positiva upplevelser av sina kamrater och fann nära band med andra unga vuxna 

med cancer (Gibson et al., 2016). Behovet av att komma i kontakt med ungdomar i samma 

ålder och i liknande situation var uppskattat (Bora et al., 2013; Pugh et al., 2018). 

 

8.3.1 Brist på stöd 

Unga vuxna beskrev att de förlorat vänskap eller relationer på grund av cancern (Kent et al., 

2012). Brist på socialt stöd skapade stress och hindrad läkning. Många beskrev sig att vara 
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överbeskyddad av sin familj. En utmaning för deltagarna var det geografiska avståndet från 

familjen och avsaknad av stöd från familj eller partner. Unga vuxna cancerpatienter beskrev 

en frustration över att bli missförstådd av vänner (Lathren et al., 2018). Att på samma gång 

hamna efter utvecklingsmässigt, känna sig feltolkad och att inte få stöttning av kamrater ledde 

till att de uppfattade sina vänner som okänsliga. De cancersjuka beskrev hur deras vänner 

trodde att de skulle bli som förut när de var fri från sin cancertumör och att de borde agera 

som en frisk person. I de sammanhangen uppstod brist på empati och förståelse som blev 

tydligt framträdande i diskussioner om trötthet. Unga vuxna upplevde också brist på förståelse 

från omgivningen (Bora et al., 2013; Hauken et al., 2013; Gibson et al., 2016; Pugh et al., 

2018).  

De unga patienterna förväntade sig en bredare kompetens och kunskap från vårdpersonal 

om återhämtning efter behandling. De upplevde att vårdpersonal hade ett begränsat fokus på 

perioden efter behandlingen trots att de unga vuxna i den perioden var i störst behov av stöd. 

De saknade information om hur tiden efter behandling kunde se ut kopplat till de negativa 

sena effekterna av behandlingen (Bora et al., 2013; Hauken et al., 2013). Det fanns vanligen 

ingen sammanfattande dialog med onkologen utan ansvaret låg på de unga vuxna att ta 

kontakt gällande frågor och funderingar om sjukdomens biverkningar (Hauken et al., 2013). 

Detta medförde känslor om ångest hos patienterna och de tolkade det som att det 

huvudsakligen var deras ansvar att få information kring dessa frågor. Detta gjorde att 

patienterna inte kände att behandlingen avslutats på rätt sätt. Råd och stöd om återhämtning 

hade varit till stor nytta för de unga vuxna och hjälpt de att återgå till arbete och studier. 

 

9 Diskussion 
Diskussionen kommer att presenteras i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen kommer att visa på litteraturöversiktens styrkor och svagheter i 

examensarbetet och i resultatdiskussionen kommer resultatet att diskuteras med den teoretiska 

referensramen som utgångspunkt. 

 

9.1 Metoddiskussion  

Metoden har diskuterats med hjälp av begreppen trovärdighet och pålitlighet (Mårtensson & 

Fridlund, 2012). Styrkan i en litteraturöversikt är att man får en översikt över hur forskning 

ser ut inom ett specifikt område (Friberg, 2017). Den inhämtade kunskapen ger uppdaterad 

förståelse av redan befintlig forskning och i detta fall en insikt i unga vuxnas upplevelser av 
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att ha cancer. Att skriva en litteraturöversikt ger författarna en bild av det valda ämnet och har 

varit en givande process där författarna tolkat och sammanställt ett stort antal resultat.  

Litteraturöversikten har krävt att författarna ska handha ett kritiskt förhållningssätt där de lär 

sig att inte använda sin egen förförståelse. Litteraturöversikten har gjort att författarna fått 

utföra ett systematiskt arbetssätt genom att noggrant söka, välja och analysera vetenskapliga 

artiklar i relation till det valda syftet, vilket författarna kommer dra nytta av i sitt framtida 

yrke som sjuksköterskor. 

Eftersom flertalet val och avgränsningar måste göras i en litteraturöversikt, blir det 

omöjligt av att få med all tillgänglig forskning. Den begränsade forskningen kan även 

medföra en risk för ett selektivt urval där författarna använder artiklar som stödjer den egna 

förförståelsen. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva unga vuxnas upplevelse av att 

ha cancer. Syftet förändrades under processens gång då syftet till en början var tänkt att 

belysa unga personers upplevelser av cancer. Det första tänkbara syftet gav ingen tydlig bild 

av området som skulle studeras och på Ersta Sköndal Bräcke Högskola finns riktlinjer kring 

vilka patientgrupper litteraturöversikten får beröra. ESBH motsäger att belysa personer under 

18 år då en specialistkompetens krävs för att behandla denna åldersgrupp. Författarna valde 

därför att specificera begreppet unga personer till unga vuxna för att få en mer specifik 

målgrupp som betraktar allmänsjuksköterskans område. De flesta artiklar utgick från unga 

vuxna som besegrat sin cancersjukdom vilket gav författarna underlag till att få den generella 

upplevelsen av sjukdomsperioden. Definitionen av unga vuxna finns inte beskrivet med 

tydlighet då åldersspannet varierar mellan olika länder. I Sverige finns heller ingen faktisk 

definition av “unga vuxna” men i den forskning författarna tagit del av används begreppet 

AYA.  

Författarna har valt att enbart inkludera 10 artiklar av kvalitativ metod i resultatdelen. Att 

använda kvalitativ studier fokuserar på personers upplevelser och erfarenheter och var den 

metoden som speglade syftet bäst (Friberg, 2017). Dock omfattar kvalitativa studier oftast 

mindre populationer än vid kvantitativa studier. Det kan finnas en rekommendation att 

använda sig av både kvalitativ och kvantitativ forskning för att få en så allsidig bild av ett 

forskningsområde men författarna utgick endast från kvalitativ data för att den subjektiva 

upplevelsen skulle belysas. Ytterligare en svaghet i att exkludera kvantitativ data är att 

författarna kan ha gått miste om artiklar med relevans för syftet. 

Artiklar som behandlar åldrarna 15 - 40 år har författarna tagit i beaktande. En av 

artiklarna som författarna inkluderat i arbetet benämner både unga vuxna och ungdomars 

upplevelse av cancer. Därför granskades artiklarnas resultat noggrant av författarna för att 
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minska risken av att ungdomars upplevelser skulle beröras och inkluderas. Detta är självklart 

en risk för feltolkning av resultaten, men det är författarna fullt medvetna om. 

Artikelsökningarna gjordes i MEDLINE med full text, Cinahl complete och Pubmed. 

Anledningen till att författarna använde sig av tre databaser var för att unga vuxna var ett 

svårdefinierat begrepp. Författarna saknade relevanta artiklar när de använde endast två 

databaser, varför ytterligare en databas inkluderades. En till anledning var också att kunna 

konstatera att unga vuxna som begrepp hade liknande definition på fler databaser för att få ett 

så trovärdigt resultat som möjligt (Henricson, 2017). Även när olika sökordskombinationer på 

samtliga databaser utfärdades uppfanns samma artiklar på alla använda databaser vilket också 

styrker trovärdigheten. Författarna sökte artiklar som var skrivna mellan år 2009-2019. 

Vetenskapliga dokument är en färskvara och författarna fann ingen anledning att behöva 

utöka tidsspannet då relevant data påträffades. 

Utöver ämnesorden Young adult, neoplasms och experience har författarna kommit fram 

till ytterligare två sökord som användes till den slutgiltiga sökningen. Dessa var cancer och 

“young adult cancer”. En boolesk sökteknik utfärdades. Författarna använde operatorn OR 

på synonymerna ”cancer” OR ”neoplasms”. Detta för att utöka sökningen med flera 

synonymer av ordet för att få fram antingen cancer eller neoplasms eller båda två (Östlundh, 

2017). AND användes för att koppla ihop två söktermer som “cancer” AND “experience” då 

författarna fick med dokument som handlar om både cancern och upplevelsen. Författarna 

valde även att utesluta operatorn NOT. Författarna kombinerade inte flera sökord i samma 

söksträng då man ska undvika detta för att få ett önskat resultat (Östlundh, 2017). Att använda 

peer reviewed funktionen förstärker trovärdigheten om att artiklarna är vetenskapligt 

granskade (Henricson, 2012). Därför implementerades peer reviewed funktionen vid 

databassökningen i Cinahl complete då Medline och PubMed saknar den funktionen. 

Genom hela arbetets gång har författarnas samarbete fungerat väl och det har varit högt i tak 

under hela processen. Författarna har kompletterat varandra då de kommit med olika tankar 

och ideer kring arbetet. Vid delade meningar har författarna öppnat upp för diskussion och 

tittat på arbetet med ett kritiskt öga. Detta har hjälpt författarna att hålla den röda tråden 

genom hela arbetsprocessen. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer diskuteras utifrån två fynd: En föränderlig tillvaro och  
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Att bemöta unga vuxna som fått cancerdiagnos. Författarna kommer använda Roys 

adaptionsmodell, tidigare forskning, och egna erfarenheter och reflektioner till grund för 

diskussionen. 

 

En föränderlig tillvaro  

I resultatet framkom det att tillvaron förändrades för de unga vuxna vid cancerdiagnosen. Att 

skaffa familj, utbilda sig och att göra karriär var många unga vuxnas dröm om framtiden, men 

när de fick en allvarlig sjukdom mitt upp i livet tvingades allt skjutas upp. Alaiso & 

Ljungbacke (2019) beskriver också att unga vuxna med cancer upplever att deras 

utvecklingsfas stannade upp och detta gjorde att det skapades en rädsla över att tiden inte 

skulle räcka till. Att hinna med alla milstolpar som finns under livets gång, som att 

exempelvis bilda familj och göra karriär behövde läggas på is. Författarna hittade inte många 

resultatartiklar som fördjupade sig i föräldraskap vilket med tydlighet framkom i 

litteraturöversikten av Alaiso & Ljungbacke (2019). De tar upp föräldraskap och infertilitet 

som väl framkommande i resultatet där både män och kvinnor kände oro över att bli infertila 

av den medicinska behandlingen vilket bidrog till att de kände oro över hur det skulle påverka 

deras fortsatta liv. Tankarna kring fertilitet och föräldraskap skilde sig inte mellan unga 

kvinnor och unga män. Både männen och kvinnorna pratade om hur deras manlighet och 

kvinnlighet skulle reduceras om de drabbades av infertilitet, då drömmen om att bli förälder 

är något centralt för många i livet.  

Något vi författare reflekterade över var att de flesta artiklar som användes i resultatdelen tog 

upp den generella upplevelsen av unga vuxnas cancer. Fokus låg inte på att ta reda på män 

och kvinnors upplevelser utan en generella upplevelsen av cancer oavsett kön. Därför tänker 

författarna att upplevelserna oavsett kön och cancerform för de unga vuxna har uppfattats som 

väldigt lika varandra. Detta upplever författarna som positivt då samhället i stort idag väljer 

att fokusera mer på människan än på ens könsidentitet.  

När unga vuxna drabbas av en cancersjukdom menar Roy på att de utsätts för stimuli som 

eftersträvar att återuppbygga balansen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Roy (2009) 

beskriver att människans hälsa är i behov av att kunna anpassa sig till en föränderlig miljö 

som främjar den personliga utvecklingen, och adaption handlar om att finna en balans av 

tillvaron där personen aktivt vill förlika sig med omständigheterna eller genom att ta sig ann 

den nya situationen. Det Roy beskriver anser vi blir centralt för de unga vuxna som fått 

cancer, men däremot tänker vi att unga vuxna som redan är i ett stadie i livet där de utvecklar 

sin identitet och personlighet kan få svårigheter med att anpassa sig till det nya livet som sjuk 
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då de redan försöker anpassa sig till samhället. Å andra sidan menar Roy (2009) på att alla 

människor har såväl behov som förmåga att adaptera till nya livshändelser trots svår sjukdom. 

Roy berättar också att människan som är svårt sjuk har ett större behov av stöd från andra, och 

då förklarar hon hur sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på vilken adaptionsnivå 

patientens befinner sig på. I det svenska samhället finns idag höga krav på att man som ung 

ska prestera i skolan, för att sedan vidareutbilda sig och därefter göra karriär. Att bli sjuk 

under den perioden i sitt liv skapar stress, ångest, rädsla och sorg. För de unga vuxna som 

redan befinner sig i den fas i livet där människan ständigt vill utveckla självständighet, kan 

cancersjukdomen göra att de inte kan fullfölja sina drömmar när de insjuknat vilket bidrar till 

känslor av misslyckande och värdelöshet.  

Vidare framkom det i resultatet att cancerbehandlingen gjorde att deltagarna tappade 

förmågan att sköta sin hygien och ta sig an hushållssysslor. Även deras 

koncentrationsförmåga förändrades och minnesförluster var förekommande vilket bidrog till 

att känna sig frånvarande från sin personlighet. Detta ligger i linje med Roys (2009) 

beskrivning av människans rollfunktioner i samhället. Roy nämner att vi har primära roller, 

sekundära roller och teritära rollfunktioner och det alla har gemensamt är att det finns en 

förväntan på hur man ska vara, utifrån sig själv och från andra. Eftersom människan enligt 

Roy (2009) lever upp till olika roller samtidigt, exempelvis mammaroll, dottersroll eller 

chefsroll, kan det vid sjukdom hända att vi inte kan leva upp till våra roller eller att rollerna 

hamnar i konflikt. I sin tur påverkar det vårt sociala samspel. I resultatet framkom också att de 

unga vuxna hade svårt att förstå att de drabbats av cancer, då de tänkte sig att det var en 

sjukdom som man drabbas av när man blir gammal. Vi anser att det inte talats tillräckligt 

mycket om att unga vuxna kan drabbas av allvarlig sjukdom som cancer. År 2017 valde en 

organisation i Sverige vid namn “Ung Cancer” att starta (Ung cancer, 2019). De arbetar 

ideellt med att stödja unga vuxna som drabbats av cancer eller unga vuxna som känner någon 

som insjuknat. Hos “Ung Cancer” får man ta del av cancerberättelser, strategier för 

tillfrisknande och möjlighet att få vänner, och årligen anordnar de träffar för unga vuxna 

cancersjuka.   

I resultatet framkom det också att de unga vuxna fick oväntade biverkningar efter 

behandlingen. Patienterna drabbades av olika psykiska problem som depression, 

mardrömmar, oro och sömnstörningar. Författarna har reflekterat kring hur samhället tar sig 

an dessa unga vuxna. Hur hjälper samhället de unga att återfå normalitet i vardagen? Och hur 

ser stödet ut för canceröverlevare? Att bli friskförklarad från en cancersjukdom behöver inte 

innebära att personen med enkelhet kan återgå till de liv hen en gång levde. En liknande 
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uppfattning beskrivs av Berg, Stratton, Esiashvili & Mertens (2016) där canceröverlevare 

rapporterade att det var något oroliga över sin hälsa och att deras cancer kunde komma 

tillbaka. Även depression, sorg över att ha ödslat tid på sjukhus, reproduktionsproblem och 

oro om återfall rapporterades. Deltagarna nämnde vikten av personlig information och 

förväntningar på hur deras cancer och behandling skulle påverka deras framtid. Vissa ville 

inte bli påminda om sin sjukdomshistoria och ville inte fortsätta medicinsk vård. Det var svårt 

att övergå från pediatrisk vård till vuxenvård då det blev en förlust av kontinuitet då en 

vårdrelation byggts upp mellan de olika professionerna. I en litteraturöversikt av Khano & 

Rylander (2013) beskriver de att unga vuxna upplevde en gemenskap när det träffade andra 

patienter i liknande åldrar som de själva. Detta gjorde att de kunde finna stöd hos varandra 

och utbyta erfarenheter. De behövde inte dölja cancerns påverkan på kropp och sinne utan de 

kunde vara sig själva och fann tröst genom att samtala om de biverkningar sjukdomen 

medförde. Patienterna kände att det blev accepterade trots sin sjukdom när det mötte andra 

som genomgick samma process vilket minskade deras lidande.  

Vi anser att de unga vuxna som är sjuka borde få vårdas på en trygg plats där de känner sig 

hemma. Att flytta runt mellan olika avdelningar och åldersgrupper tror vi ger en negativ 

påverkan på tillfrisknandet då personen kan känna sig malplacerad. I Sverige finns idag ingen 

anpassad avdelning eller mottagning för just denna åldersgrupp vilket gör att de tvingas 

vårdas bland antingen äldre och mer sjuka patienter än de själva eller med små barn. Dock 

beskriver Hilton (2019) att de i Kalifornien startat en stödgrupp på sjukhus med målet att 

fokusera på alla saker de unga vuxna kan göra istället för att läkaren ska säga till de unga 

vuxna vad de inte kan göra. De vill utveckla vården för de unga vuxna, där de unga får umgås 

med varandra och spela spel, äta pizza och hitta på aktiviteter som de vanligen gör hemma 

med sina vänner. Vi hoppas att fler resurser finns åt denna åldersgrupp och att vårdtiden kan 

bli till något minnesvärt för dem. 

 

Att bemöta unga vuxna som fått cancerdiagnos 

En stor del av de unga vuxnas tid spenderades innanför sjukhusets väggar där vårdpersonalen 

var auktoritära och många upplevde en bristfällig information från sjuksköterskan gällande 

sjukdomen och behandlingen. En liknande uppfattning beskrivs av Strang, Henoch, 

Danielson, Browall, & Melin-Johansson (2013) men från sjuksköterskans perspektiv. De 

visade på att sjuksköterskor kände avsaknad av verktyg för att kunna bemöta de unga vuxna i 

sin cancersjukdom och beskrev en rädsla kring att samtala om känsliga ämnen. Detta 

uppfattades på grund av tidsbrist och avsaknad av tydliga riktlinjer. Detta har fått oss 
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skribenter att reflektera över hur vi som framtida sjuksköterskor bör uppmärksamma 

patienters behov och leda samtal med öppna frågor med strävan om att skapa ett kravlöst 

klimat där “högt i tak” råder. Även Lea et al (2018) beskrev att många sjuksköterskor tyckte 

att interaktionen med unga vuxna kunde vara komplext. Åldersanpassad vård krävde god 

kommunikation, ärliga interaktioner och genuinitet. En vårdrelation med unga vuxna tog 

längre tid och “hände inte över en natt” men Ann Davis, Fothergill-Borubonnais & 

McPherson (2017) visar på att sjuksköterskor som ser patienten som helhet har lättare att 

förstå sina patienters upplevelse av cancersjukdomen. De påpekar också hur de små gesterna i 

vardagen mellan sjuksköterska och vårdtagare bidrar till en vänskaplig relation som inte 

endast består av att prata om sjukdomen och dess behandling utan där en kram i korridoren 

visar på hur en genuin, äkta relation skapats.  

Enligt Roy (2009) behöver sjuksköterskan hjälpa de unga vuxna att anpassa sig till 

omgivningen för att bidra till en högre utsträckning av välbefinnande för patienten. En 

skrämmande sjukhusmiljö blir mer välbekant och en diffus smärta kan upplevas intensivare 

om den relateras till en skrämmande diagnos. 

Landon et al (2019) har en liknande uppfattning om detta. De anser att varje ögonblick med 

de unga vuxna är unikt där sjuksköterskan vågar stanna kvar och låta stunden bli som den blir 

istället för att gå igenom en checklista där allt görs på rutin. Dock beskriver Dreyer & 

Schwartz-Attis (2014) att onkologiska sjuksköterskor som arbetar på ungdomsavdelningar 

måste kunna bemöta den sjuka tonåringens värld och den sociala värld som hen tillhör. De 

unga vuxna och tonåringar har liknande dimensioner men tonåringen har fortfarande en fot i 

barndomen och de andra i ung vuxen ålder. Detta tvingar sjuksköterskan att ha en djup 

förståelse för de specifika behoven, och genom ett bemötande som gynnar vårdrelationen. 

Sjuksköterskan kan göra detta genom aktivt lyssnade, öppen kommunikation och målinriktad 

vägledning.  

Vi tänker att begreppet autonomi ska vara centralt i sjuksköterskans handlande. Vi tror att 

mötet med unga vuxna behöver utgå från patientens upplevda värld där sjuksköterskan 

försöker få de unga vuxna att inte känna sig i beroendeställning utan mer få en känsla av 

trygghet. Författarnas erfarenhet och upplevelse av vården är att många individer behöver 

upprätthålla sig i kontakt med främmande människor, som i detta fall vårdpersonal och vill 

gärna uppträda så bra som möjligt och svara rätt på frågor som ställs. Roy (2009) poängterar 

hur viktigt ett samarbete är mellan sjuksköterska och patient. När patienten ses som en aktiv 

deltagare i vårdprocessen snarare än en mottagare av vård, kan de uppsatta delmålen 

förverkligas.  
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Författarna upplever sig ha goda kunskaper i samtalspedagogik då de flertalet gånger under 

utbildningen fått medverka under samtal där traumatiska tankar och händelser uppdagats. Där 

fick författarna öva på att föra ett fenomenologiskt samtal där fokus ligger på att få patienten 

att reflektera över sin livssituation där sjuksköterskan låter personen berätta hur 

livssituationen upplevs just nu (Bullington, 2018). Enligt Strang et al (2003) blir de spontana 

samtalen det mest värdefulla vilka uppstår när sjuksköterskan är hos patienten för att 

exempelvis linda ett bandage. Det är viktigt att följa det känslomässiga tillståndet av den unga 

patienten och inte tvinga fram en konversation, och det är även viktigt att respektera 

patientens integritet och låta patienten få bestämma samtalsämne.  

Vidare beskrev Strang et al (2013) att flertalet sjuksköterskor uppgav att unga vuxna ofta 

diskuterade kärleksrelationer, familjen och ensamheten. Sjuksköterskan blev som “spindeln i 

nätet” där hen fick ta del av olösta relationer till släktingar och blev engagerad i hela 

familjesituationen. Vi upplever att detta är vanligt förekommande inom vården då närstående 

ofta tar stor plats i vårdsammanhang och Kenten et al (2017) har en liknande uppfattning som 

visar på att familjen spelar en central roll där de vill vara involverade i beslutsprocesserna.  

Unga vuxnas närstående tror vi är en sårbar grupp att möta. Det hör inte till normaliteten 

att behöva sörja för en ung person då allvarliga sjukdomar ofta drabbar äldre personer vilket 

vanligen är mer accepterbart. 

Khano & Rylander (2013) har visat att många unga vuxna ansåg att deras vänner och familj 

behövde stöd i form av samtalskontakt med kurator för att få information om 

cancersjukdomen. Detta skulle kunna erbjudas från sjukvården då situationen även påverkar 

de anhöriga.  

 Vi som framtida sjuksköterskor behöver utbilda, trösta och vara ärliga mot närstående för 

att skapa en tillitsfull relation. Vi förmodar att det kan uppstå konflikt mellan den sjuke och 

dennes närstående vad gäller frågor om behandling, framtiden eller nuet och där får vi inte 

glömma bort att den unga vuxna är autonom där vårdpersonal ska följa den ungas önskemål 

oavsett om den närstående motsäger det. 

 

10 Kliniska implikationer  

Detta examensarbete når ut till såväl sjuksköterskor som unga cancersjuka, dess närstående 

och samhället i stort (Henricson, 2017). I resultatet beskrivs unga vuxnas upplevelse av 

cancer utifrån flera dimensioner som av intresse och som till hjälp kan nyttjas av den 

allmänna befolkningen. Sjuksköterskor som kan komma att möta denna patientgrupp ges 
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verktyg till att bemöta denna åldersgrupp. De unga vuxna beskrev avsaknad av stöd från 

vårdpersonalen under och efter behandlingen. Med hjälp av de ungas känslor kan 

sjuksköterskan möta patienten med förståelse och empati där känslor som osäkerhet och 

rädsla för att möta denna population kan avfärdas.  

Författarna har fått ett förtydligande om hur sjuksköterskans förhållningssättet och attityd 

vid möten med patienter är avgörande. Det handlar inte om att besitta en djup kunskap om 

sjukdomen och behandling, utan att våga stanna hos patienten när existentiella frågor väcks 

där sjuksköterskan finns till hands för att lyssna, reflektera och ge en kram när den som mest 

behövs. Litteraturöversikten kan även stärka vänner och närstående i att våga finnas hos den 

sjuke trots att känslan av hjälplöshet och sorg tar över. Om kunskapen ökar om denna vaga 

målgrupp kommer framtida forskning möjligen generera i flertalet positiva upplevelser av att 

drabbas av cancer som ung än de negativa. Vårdgivare kan med denna uppsats tänka över hur 

vårdmiljön kan anpassas för denna unga population för att de ska känna sig sedda och 

bekväma trots att det inte hör till normen att insjukna vid så ung ålder. Då många unga vuxna 

kände sig malplacerade bland många sjuka äldre patienter behövs tydliga rutiner på 

avdelningen införas där anpassad information efter patienternas önskemål finns. Många 

önskade information om sexuell hälsa, framtidsvisioner och biverkningar av vårdpersonalen. 

Slutligen tänker skribenterna att detta arbete kan bli ett användbart material för unga vuxna 

cancersjuka patienter som med detta arbete kan känna samhörighet och inspireras av 

medpatienter. 

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Den fortsatta forskningen bör bidra med ett förbättrat socialt stöd till denna målgrupp som 

idag saknar anpassad information. Unga vuxna som drabbats av cancer ställs inför tusentals 

frågor och funderingar kring diagnos, behandling och livet efter sjukdomen. Trots att cancer 

vanligen infaller senare i livet så insjuknar många unga vuxna per år. Vårdgivare bör engagera 

sig mer för denna åldersgrupp för att kunna tillhandahålla åldersspecifika omvårdnadsåtgärder 

där de unga vuxnas emotionella behov tas på allvar. Då det finns en bristande kunskap om hur 

man bemöter unga vuxna bör forskning ta fram mer subjektiva upplevelser av unga vuxna 

med cancer genom kvalitativa studier där de unga blir intervjuade eller får möjlighet att skriva 

ner sina tankar och känslor med hjälp av forum på internet. Detta kan i sin tur bidra till en 

djupare förståelse för patientgruppen och en god vårdrelation kan skapas. 
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12 Slutsats 
I dagsläget finns ingen övergripande kunskap om unga vuxnas erfarenheter av cancer. 

Flertalet patienter beskriver sin frustration över att känna sig missförstådda och förvånas över 

hur starka biverkningar de fått av behandlingen. De unga personerna förklarar hur stöd från 

vården och ens nära och kära blir betydelsefull där det tydligt framgår att sjuksköterskans 

närvaro och omtänksamhet värdesätts.  
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

18/10 
MEDLINE with Full Text 
 

MH “Young adult” 
AND Neoplasms”  
 
AND 
 
“Neoplasms” OR 
“Cancer” AND 
“Experience” OR 
“Experiences” 
 
AND 
 
“Young adults 
cancer” 
 

141 Full text 
Engelsk text 
2009 - 2019 

11 4 Bora, K., &  Gillham, D. 
 
Hauken,T., Larsen, M., 
& Holsen, I. 

Kumar, A-R., & 
Schapira, L. 

 

19/10 
MEDLINE with Full text 

“Young adult 
cancer” 

213 Full text 
Engelsk text 
2009 - 2019 

20 7 
Matthew, K., Hales, S., 
Nissim, R., Jung, J., Lo, 
C., Zimmermann, C., & 
Rodin, G. 

Snöbohm, C., 
Friedrichsen, M., & 
Heiwe, S 

 
21/10 
Cinahl Complete 
 

“Young adult” 
AND “Neoplasm” 
AND 

126 Full text 
Engelsk text 

13 5 Faith, G., Pearce, S., 
Eden, T., Glaser, A., 
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“Neoplasms” 
AND 
“Experience” 

Peer reviewed 
2009 - 2019 

Hooker, L., Whelan, J., 
& Kelly, D. 
 
Gibson, F., Hibbins, S., 
Grew, T., Morgan, S., 
Pearce, S., Stark, D., & 
Fern, L.A. 
 

PubMed 
23/10 

“young adult 
cancer” 
 
AND 
 
“neoplasms” OR 
“cancer” 
 
AND “experience” 
OR “experiences” 
 

35 Full text gratis 
Engelsk text 
Peer reviewed 
2009 - 2019 

20 19 Kent, E., Parry, C., 
Montoya, M., Sender, L., 
Morris, R., Anton-
Culver, H. 
 
Lathren, C., Bluth, K., 
Campo, R., Tan, W., 
Futch, W. 
 
Pugh, G., Hough, R., 
Gravestock, H., Hadrell, 
J., Beeken, R., Fisher, A. 
 

 

  



  
27 (29) 

 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

#1 Bora, K., & 
Gillham, D.  
 

The experience of 
young adult cancer 
patients described 
through online 
narratives. 

2013, New 
york, Cancer 
Nursing. 

Syftet med denna studie var 
att utforska erfarenheterna och 
få en bättre förståelse för unga 
vuxna som drabbats av cancer. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval: 34 kvinnor och 12 män 
deltog. 
Datainsamling: 
Datainsamlingen skedde från 
deltagarnas bloggar. 
Blogginläggen var totalt 164 
stycken och relaterade till 
cancer.  
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

I resultatet framkommer det hur internet ger 
unga cancerpatienter patienter utrymme för att 
uttrycka sig och dela erfarenheter med dem som 
är i samma ålder och i liknande situationer. 

#2 Faith, G., 
Pearce, S., Eden, 
T., Glaser, A., 
Hooker, L., 
Whelan, J., & 
Kelly, D. 

Young people describe 
their prediagnosis 
cancer experience. 

2013, London, 
Psycho-
Oncology. 

Att öka förståelsen av de 
självrapporterade prediagnosis 
erfarenheter i unga människor. 

Metod: Kvalitativ 
forskningsdesign. 
Urval:  24 unga  cancersjuka 
personer i åldern 16-24 deltog. 
Datainsamling: 
Narrativa intervjuer 
genomfördes. 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Det framkom huvudtema om förseningar av 
diagnos som påverkade deltagarnas vardag. 

#3 Gibson, F., 
Hibbins, S., Grew, 
T., Morgan, S., 
Pearce, S., Stark, 
D., & Fern, L.A. 

How young people 
describe the impact of 
living with and beyond 
a cancer diagnosis: 
feasibility of using 
social media as a 
research method. 

2016, London, 
Psycho-
Oncology. 

Hur unga människor beskriver 
utmaningar med cancer och 
dess behandling. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval: 18 unga deltagare, 16-22 
år. 
Datainsamling: Information 
hämtades genom att titta på 
videos som unga vuxna 
cancersjuka spelat in och delat 
på internet. 
Analys:Kvalitativ 
innehållsanalys. 

I resultatet beskrivs unga vuxnas symtom och 
emotionella aspekter över sin cancerdiagnos. 

#4 Hauken,T., 
Larsen, M., & 
Holsen, I. 

Meeting reality: young 
adult cancer survivors' 
experiences of 

2013, New 
york, Cancer 
nursing. 

Syftet med denna studie var 
att undersöka hur unga vuxna 
cancer överlevande erfarenhet 

Metod: En kvalitativ. 
fenomenologisk metod. 
Urval:20 unga vuxna i åldern 

Resultaten visar på en obalans mellan patienters 
förväntningar och deras verkligheten på grund 
av de oväntade biverkningarna som upplevdes 



  
28 (29) 

 

 

reentering everyday life 
after cancer treatment. 

reentering dagliga liv efter 
cancerbehandlingen. 
 

24-35 år med olika 
cancerdiagnoser deltog. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. 
Analys: Analyserades 
kvalitativt med hjälp av 
Systematic Text Condensation-
metoden. 

efter behandling. Det vardagliga livet präglades 
av en brist på förståelse från vänner och även 
vårdgivare vilket resulterade i att de kände sig 
isolerade. 

#5 Kent, E., Parry, 
C., Montoya, M., 
Sender, L., Morris, 
R., Anton-Culver, 
H. 

“You’re too young for 
this”, Adolescent and 
Young adults’ 
perspective on cancer 
survivorship. 

2012, USA,  
Psychosocial 
Oncology. 

Syftet med studien var att 
informera forskare och 
utövare om mönster av delad 
erfarenhet hos unga vuxna 
som överlevt cancer. 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 19 deltagare i åldrarna 
16-40 år. 
Datainsamling: Data samlades 
in genom fokusgrupper och 
genom individuella intervjuer. 
Analys: Hermeneutisk analys. 

I resultatet beskrev patienterna psykosociala 
problem så som infertilitet, förändrade sociala 
relationer och ekonomisk problematik. 

#6 Kumar, A-R., & 
Schapira, L. 

The impact of 
intrapersonal, 
interpersonal and 
community factors on 
the identity formation 
of young adults with 
cancer: a qualitative 
study. 

2012, USA, 
Psycho-
Oncology. 

Syftet med denna studie var 
att undersöka hur unga vuxna 
cancerpatienter förstår sina 
erfarenheter av cancer. 

Metod: Kvalitativ metod  
Urval: 15 unga vuxna som 
övervunnit cancern i åldrarna 
18-30. Av deltagarna var 67 % 
kvinnor och 33 % var 
män.                 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Kvaitativ analys. 

Resultaten visar på hur unga vuxna 
cancerpatienter drabbas av förlusten av fysisk 
kontroll under och efter deras behandling. De 
upplevde cancer som en störning i både deras 
nuvarande och framtida liv med påverkan på 
deras identitet. 

#7 Lathren, C., 
Bluth, K., Campo, 
R., Tan, W., Futch, 
W. 

Young adult cancer 
survivors’ experiences 
with a mindful self-
compassion (MSC) 
video-chat 
intervention: A 
qualitative analysis. 

2018, London, 
Journal article. 

Syftet med den aktuella 
studien var att få insikt i 
varför denna MSC-
intervention visade positiva 
effekter för YACS-deltagare 
genom en beskrivande 
kvalitativ analys av de 
transkriberade 
interventionssessionerna. 

Metod: Kvalitativ analys 
Urval: 20 kvinnor i åldrarna 18-
29 år deltog. 
Datainsamling: Data samlades 
in genom att deltagarna 
träffades online vid en tilldelad 
kvällstid och vardag i åtta 
veckor där det deltog i 
mindfullnessövningar. 
Analys: Kvalitativ analys. 

I resultatet framkom brist på empati från vänner 
som inte kunde relatera till upplevelsen av 
cancer. De beskrev att cancern fick de att känna 
sig isolerade då de växte ifrån sina vänner och 
mognade upp snabbare. 

#8 Matthew, K., 
Hales, S., Nissim, 
R., Jung, J., Lo, C., 

Lost and stranded: the 
experience of younger 
adults with advanced 
cancer. 

2017, Kanada, 
Support care 
center. 

Att undersöka unga vuxnas 
upplevelse av avancerad 
cancer. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval: 10 deltagare mellan 18 
och 35 år diagnostiserade med 
avancerad cancer. 

I resultatet framkommer det att cancer gav 
känslor av isolering. Deltagarna beskriver hur 
deras liv går på “time out” där den personliga 
utvecklingen och svårigheter att etablera 
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Zimmermann, C., 
& Rodin, G. 

 

Datainsamling: Deltagarna 
intervjuades med 
intresseväckande öppna frågor. 
Analys: Tematisk analys. 

relationer, bli autonom och få känna sig vuxen 
blir tydligt. 

#9 Pugh, G., 
Hough, R., 
Gravestock, H., 
Hadrell, J., Beeken, 
R., Fisher, A 

The lifestyle 
information and 
intervention 
preferences of teenage 
and young adult cancer 
survivors: A qualitative 
study. 

2018, London, 
Cancer nurse. 

Denna studie syftade till att 
undersöka behov av 
livsstilsinformation hos 
canceröverlevande och deras 
preferenser beträffande 
livsstilsinformation och 
leverans av interventioner. 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 10 deltagare som var i 
åldrarna 17-25. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Tematisk analys. 

I resultatet beskrev unga vuxna att deras 
cancerdiagnos var anledningen till att de 
intresserat sig för sin egen livsstil. Ett hälsosamt 
liv sågs som positivt och fick dem att må bättre, 
återfå kontroll över sin hälsa och på enklare sätt 
kunna hantera behandlingens negativa effekter. 

#10 Snöbohm, C., 
Friedrichsen, M., & 
Heiwe, S. 

Experiencing one's 
body after a diagnosis 
of cancer--a 
phenomenological 
study of young adults. 

2010, 
Stockholm, 
Department of 
Physical 
Therapy. 

Att beskriva essensen av hur 
unga vuxna med cancer 
upplever sina kroppar. 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 12 informanter deltog i 
åldrarna 18-35. 
Datainsamling: Deltagarna 
intervjuades individuellt på 
sjukhus med inledande frågor. 
Analys: Giorgis 
fenomenologiska metod. 

Resultatet visar på hur deltagarna upplever en 
fysisk kroppsförändring med känslor av obehag 
på grund av cancern. Dessa patienter genomgår 
fysiska och mentala förändringar som påverkar 
deras självbild och hälsorelaterad livskvalitet. 

 

 


