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Sammanfattning  

Bakgrund: Ungefär var tredje svensk kommer att få en cancerdiagnos. Cancer drabbar 

framförallt äldre men även yngre drabbas. Unga människor befinner sig i en period i livet som 

kan innebära påfrestningar utöver det vanliga då de står inför vägval och nya utmaningar. Den 

grundläggande känslan av trygghet i vardagen är inte lika självklar och många drabbas av 

exempelvis stress och känslan av att inte räcka till i förhållande till de krav som ställs. Det är 

relevant att sjuksköterskan kan sätta sig in i hur det är att vara ung och drabbad av cancer, 

med de påfrestningar livet i sig och sjukdomen utgör. För sjuksköterskan är det viktigt att 

försöka förstå vad livskvalitet, kris och hantering innebär då det många gånger är centralt för 

unga patienter med cancer. 

 

Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur unga cancersjuka hanterar att leva 

med en livshotande sjukdom. 

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på totalt tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

valdes efter systematisk litteratursökning i databaserna CINAHL, Pubmed och ProQuest 

Nursing & Allied Health Source. Analysen utfördes genom jämförelser av likheter och 

skillnader. 

 

Resultat: I resultatet framkom tre teman: Att leva normalt, Att ha tillgång till stöd och Att 

söka en positiv eller accepterande inställning. Resultatet belyser de vanligaste strategierna för 

hur unga människor hanterar att leva med cancer. Subteman tydliggör olika aspekter av 

strategierna. 

 

Diskussion: Diskussionen klargör innebörden av resultatets huvudteman. Vad kan det 

innebära att leva normalt? Hinder för stöd och hantering var Avsaknaden av information där 

det framkom hur viktigt det var att få information men även hur detta var en av sjukvårdens 

brister. Behovet av stöd till patient och familj avslöjar att stödet från familjen inte bara är 

viktigt för patienten utan även något som ibland kan brista från familjens sida. 

Åldersanpassning i vården diskuteras då en mer åldersanpassad vård skulle kunna vara 

fördelaktig för unga. Även Inställningens betydelse tas upp i bemärkelsen hur viktigt det är att 

vara positiv och hur hopp kan få en människa att leva längre. 

http://search.proquest.com/nursing?accountid=27209
http://search.proquest.com/nursing?accountid=27209
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Abstract 

Background: Approximately one in three Swedish people will receive a cancer diagnosis. 

Cancer primarily affects the elderly but also young people suffer. Young people are in a 

period of life that could put a strain of the ordinary when they are faced with choices and new 

challenges. The basic sense of security in everyday life is not so obvious and many suffer 

from, for example, stress and the feeling of being inadequate in relation to the requirements. It 

is relevant that the nurses can put themselves into what it is like to be young and afflicted with 

cancer, with the pressures of life itself and what the disease represents. For the nurse, it is 

important to try to understand what quality of life, crisis and management means, because it 

often is crucial for young patients with cancer. 

 

Aim: The aim is to increase the understanding of how the young people with cancer handle to 

live with a fatal disease. 

 

Methods: A literature review based on ten qualitative scientific articles. The articles were 

selected through a systematic literature search in the databases CINAHL, Pubmed and 

ProQuest Nursing & Allied Health Source. The analysis of the articles was made through 

comparison of the similarities and differences. 

 

Results: In the results three different themes emerged: Being normal, Having access to 

support and To find a positive or accepting attitude. The result illustrates the most common 

strategies used by young people to handle living with cancer. There are also a number of 

subthemes presented attached to these themes which clarifies different aspects of the 

strategies. 

 

Discussion: The discussion clarifies the meaning of the result's main themes. What might it 

mean to live normally? Barriers to support and management was The lack of information 

evidencing how important it was to get information, but also how this was one of the 

shortcomings in health care. The need for support to patient and family reveals that support 

from family is not only important for the patient but also something that can sometimes burst 

http://search.proquest.com/nursing?accountid=27209


 
 

 
 

 

from the family side. Age adjustment in health care is discussed as a more age-appropriate 

care could be beneficial for young people. Although The attitude’s importance addressed in 

the sense of how important it is to stay positive and how hope can get a person to live longer. 

 

Keywords: cancer, young, young adults, coping, thoughts, oncology. 
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1  Inledning 

Idag är det inte en fråga om man får cancer utan snarare en fråga om när man får cancer.  

De allra flesta är drabbade på något sätt. Antingen genom att man själv, någon i ens närhet 

eller någon i en bekants närhet fått diagnosen cancer. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning kom vi främst i kontakt med äldre döende patienter, både de som accepterat och 

inte accepterat att de befann sig i ett palliativt skede. Vi har även vårdat yngre cancerdrabbade 

patienter som på ett eller annat sätt kämpat med att leva nära döden. Dessa patienter har då 

befunnit sig mitt i livet, kanske haft småbarn eller varit mitt i sin karriär.  

 Tankar som uppstod var hur de yngre patienterna klarar av att hantera en livshotande 

sjukdom. Utifrån sett verkade många ändå klara sin vardag relativt bra. Vad gör dem så 

starka? Detta väckte vår nyfikenhet samtidigt som det fick oss att inse att vår egen kunskap 

inom området var begränsad. Därför beslöt vi oss för att ta reda på hur unga människor med 

cancer ser på sin situation samt hur de trots tragiken klarar av att leva sitt liv och hantera den 

livshotande sjukdomen.  

 

2  Bakgrund 

 

2.1 Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn för ungefär 200 olika sjukdomar som alla har det gemensamt att 

celler någonstans i eller på kroppen delar sig okontrollerat. En cancertumör kan vara benign 

(godartad) eller malign (elakartad). De maligna cancercellerna kan spridas och bilda 

ytterligare tumörer som kallas för metastaser. En tumörutveckling kan starta om generna 

utsätts för till exempel joniserande strålning, cigarettrök eller vissa hormoner, men också på 

grund av ärftlig felfunktion av gener (Barlow 2006; Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). 

Det går att minska en del riskfaktorer genom att inte röka, vara måttlig med alkohol, ha 

hälsosamma matvanor, vara fysiskt aktiv, hålla normalvikt samt skydda huden mot solljus. 

Forskare menar att ca 15 % av alla cancerfall kan kopplas ihop med rökning (Socialstyrelsen 

& Cancerfonden, 2013). Cancer utvecklas under lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från att 

den första sjuka cellen bildas tills en tumör upptäcks. Därför dröjer det ofta länge innan några 

besvär iakttas. Ju fortare cancer upptäcks, desto större är möjligheterna att helt bota 

sjukdomen. Det finns inga generella symtom som svarar för alla sorters cancer. Vanliga 

tecken som kan innebära cancer är smärta, kroppsdelar som domnar, knutor eller knölar, 

kroppsfunktioner som ändras, trötthet, viktminskning och illamående (Cancerfonden, 2011). 
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 Upp till 80 års ålder är cancer numera en vanligare dödsorsak än hjärt- och kärlsjukdomar. 

År 2011 fick drygt 55 000 personer i Sverige en cancerdiagnos och idag räknar man med att 

ungefär var tredje person i Sverige kommer att få en cancersjukdom. Det innebär att i 

genomsnitt sex människor får besked om cancer varje timme och att det förr eller senare 

kommer beröra de flesta familjers tillvaro. Cancer drabbar framförallt äldre, 60 procent av 

dem som fick en cancerdiagnos 2011 var över 65 år (Nationellt vårdprogram 2012; 

Socialstyrelsen & Cancerfonden 2013).  

 

2.2 Att vara i början av eller mitt i det vuxna livet 

WHO (2013) definierar ungdom (adolescent) som en tid av mänsklig tillväxt och utveckling 

som inträder efter barndomen och före vuxen ålder, i åldrarna 10-19 år. I många vetenskapliga 

artiklar definieras ungdom som en individ mellan 13-18 år och vuxen (adult) som en individ 

mellan 19-44 år.  

 Under en period i livet då man söker sin identitet är det avgörande för välbefinnandet att 

samarbete och kompromissande med andra och med sig själv fungerar. Unga människor 

behöver identifiera och bli medvetna om sina gränser gentemot omvärlden samt om sin vilja, 

och våga ge uttryck för den (Elgán & Fridlund, 2009). Av unga män och kvinnor beskrivs 

välbefinnande som en viktig del av god livskvalitet och att det bland annat innebär att vara fri 

från sjukdom och att vara nöjd med sig själv och med sin kropp. God mental hälsa är en viktig 

del för välbefinnandet och att vara fri från stress anses oerhört viktigt för den psykiska hälsan. 

För många unga innebär även välbefinnande att inte ha för mycket ansvar och att slippa för 

mycket press från omgivningen. Det finns ofta en önskan om att livet ska vara okomplicerat 

och naturligt. Välbefinnandet påverkas positivt när de unga är omgivna av människor de gillar 

och det är också samma människor som till stor del bidrar till en meningsfull tillvaro. 

Ömsesidig kärlek till vänner, familj och partner blir då ofta centralt (Berglund, Claesson & 

Kröldrup, 2006). 

 Unga beskriver vikten av att se ljust på framtiden, att sätta upp mål och att nå dem i syfte 

att växa som människa. De poängterar att man måste ha modet att acceptera en utmaning som 

vägen genom livet. Att ha en meningsfull sysselsättning samt en god inkomst anses också 

viktigt för ett bra liv och god livskvalitet. En grundläggande känsla av trygghet i vardagen är 

ett fenomen som unga beskriver. Det kan betyda att ha tak över huvudet och mat på bordet 

men också att någon alltid finns där som stöd vid behov och att hjälp finns att tillgå vid 

eventuell sjukdom (Berglund et al., 2006).  
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 År 2012 publicerades en studie rörande amerikanska högskolestudenter som behandlades 

för depression. Syftet med studien var att utforska orsakerna till stress för att identifiera 

förekommande copingmekanismer. Att ha betyg över medel var något som oroade dem hela 

tiden och vissa studenter upplevde även press från familjen i form av att få en dyr utbildning 

betald och de krav de kände sig skyldiga att uppnå på grund av detta. I och med detta oroade 

de sig även över finansiella aspekter och framtida karriärsplaner (Aselton, 2012). Stress är en 

del av ungas vardag och studien ger en inblick i hur ungas vardag kan se ut och hur mycket 

som är på gång i deras liv. Studien visar också vad som kan vara påfrestande och stressande 

och som kan leda till psykisk ohälsa eller sjukdom. 

 Viktiga faktorer för att hantera stress och depression var bland annat att ha någon att tala 

med, där vänner lyftes fram som en viktig resurs. Samtalsterapi sågs också som en hjälp, samt 

fysisk aktivitet i olika former. En del använde sig även av djupandning samt av att småprata 

med sig själv för att bli lugnare och mer avslappnad (Aselton, 2012).  

 

2.3 Att vara ung och drabbas av cancer 

Cancer är något vanligare bland kvinnor än män i åldrarna 16–24 år och fler kvinnor än män 

dör i cancer under relativt tidig ålder då kvinnor redan i denna ålder kan drabbas av bröst-, 

livmoderhals- respektive äggstockscancer. Omkring 1 600 kvinnor och 900 män i åldern 25-

44 år får varje år en cancerdiagnos och i åldern 45–64 år insjuknar omkring 8 100 kvinnor och 

7 400 män. Den cancersjukdom som har den högsta prevalensen bland män är prostatacancer 

och motsvarande bland kvinnor är bröstcancer. Sveriges befolkning som är över 65 år 

förväntas öka och därmed kommer även allt fler drabbas av en cancersjukdom (Barlow 2006; 

Socialstyrelsen 2009; Nationellt vårdprogram 2012).  

 Det är vanligt att äldre med en cancerdiagnos värdesätter sin autonomi i relation till 

egenvården högre än yngre. De yngre betonar vikten av information och rådgivning angående 

fertilitetsfrågor, livsstilsanpassade behandlingar, uppmuntran till att delta i sociala aktiviteter 

samt stöd från familj och vänner. Yngre är även mer benägna än äldre att rangordna behov för 

att minimera bieffekter. Behovet av att umgås med andra människor i samma situation 

värderas högre, oavsett ålder, av dem som har haft en cancersjukdom länge (Zebrack, Mills & 

Weitzman, 2007).  

 Studier visar att det kan skilja sig mellan kvinnliga och manliga unga när det handlar om 

vad som upplevs centralt vid en cancersjukdom. Kvinnor värdesätter psykologisk rådgivning, 

åldersanpassad information samt möjligheten att umgås med andra i samma situation högre än 
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män. Män poängterar behovet av stöd från vänner, eget ansvarstagande och tillgång till flera 

medicinska åsikter tydligare än kvinnor (Zebrack, Mills & Weitzman, 2007). 

 Organisationen Ung cancer arbetar för att förbättra unga vuxna cancerdrabbades 

levnadsvillkor och har tillsammans med Cancerfonden och Regionalt cancercentrum i väst 

genomfört en undersökning i syfte om att undersöka ungas kunskapsnivå om cancer. Det 

visade sig att nästan hälften av gymnasieeleverna i undersökningen trodde att cancer smittar. 

Ungefär 800 av de som drabbas av cancer varje år är mellan 16-30 år. De behöver stöd från 

vänner, familj, klasskamrater och lärare och ska inte behöva vara ensamma eller bli utfrysta. 

Därför är det viktigt att inte fel kunskap kring cancer cirkulerar i samhället (Ung cancer, 

2012). 

 

2.4 Åldrandet som en naturlig del av livet 

Gerotranscendensteorin beskriver åldringsprocessen som att en person under första delen av 

sitt liv ägnar sig åt att förstå sin omgivning och att denne under andra delen av sitt liv ägnar 

sig åt att försöka förstå sig själv. Med detta menas alltså att åldrandet innebär ett 

perspektivskifte från en materialistisk rationell hållning till en mer transcendent och 

reflekterande hållning. Tanken är att skiftet mellan dessa perspektiv skall innebära en ökad 

livstillfredsställelse (Hagberg, 2000). Detta innebär att i och med att man åldras så skiftar man 

sitt perspektiv (Lundman & Nygren 2009; Wadensten & Carlsson 2001), d.v.s. ändrar sin syn 

på tillvaron till att på ett positivt sätt kunna förstå sin utveckling igenom livet till att mogna 

och bli klokare. Betydelsen av det egna livet blir mindre viktig medan betydelsen av de 

efterlevandes liv som pågår just nu blir desto viktigare (Lundman & Nygren, 2009). Samtidigt 

förändras känslan av att finna glädje i de stora händelserna som sker, till att finna glädje i 

småsaker som sker var dag (Lundman & Nygren 2009; Wadensten & Carlsson 2001). 

 Den ovan beskrivna teorin underlättar förståelse för hur den äldre människan kan klara av 

att hantera den förestående döden, att denne är nöjd med livet och att det mesta handlar om de 

efterlevande. När en människa blir gammal så kanske döden börjar göra sig mer påmind än 

vad denne upplevt som ung. Därför kan det upplevas som mer jobbigt när en ung människa 

snart skall dö – för att denne inte befinner sig naturligt i den delen av åldrandeprocessen. 

2.4.1 Döden i Sverige 

Drygt 90 000 personer avlider i Sverige varje år (Socialstyrelsen, 2006; Nationellt 

vårdprogram, 2012), vilket motsvarar ca en procent av befolkningen. Antalet avlidna unga 

under 25 år utgör ca en procent av de avlidna (Nationellt vårdprogram, 2012).  
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 Det första nationella vårdprogrammet i Sverige publicerades under 2012 och beskriver 

palliativ vård för alla åldrar, oberoende av diagnos, härkomst, bakgrund och andra faktorer. 

Inom i stort sett all öppen och sluten sjukvård samt i kommunal vård återfinns människor som 

vårdas i livets slutskede. Flera stora parlamentariska utredningar har konstaterat att vård i 

livets slutskede är ett område som har brister och att det finns stora regionala skillnader. 

Bristerna gäller framförallt medicinska insatser, bemötande, information och stöd till 

närstående (Nationellt vårdprogram, 2012).  

 

2.5 Kris och hantering 

Allvarliga händelser i livet som sjukdom, förluster eller andra stora förändringar kan leda till 

att man förlorar mening och sammanhang. Världen runt om upplevs annorlunda, mindre trygg 

och förutsägbar. Man går in i en kris. Den sorts kris man talar om vid exempelvis sjukdom är 

traumatisk kris, vilket innebär en kris utlöst av påfrestningar utöver det vanliga. Uttrycket 

traumatisk kris används vid fysiska, psykiska och sociala belastningar. Sådana händelser kan 

personen i fråga bli märkt av, i vissa fall under en längre tid. En traumatisk kris består av fyra 

faser. I chockfasen trängs verkligheten undan och livet upplevs kaosartat, i reaktionsfasen 

utvecklas en förståelse för vad som hänt, i bearbetningsfasen sker en förändring från att vara 

introvert till att blicka framåt och i nyorienteringsfasen skapas en ny uppfattning av det som 

skett där det förgångna har en plats och där nya värden i livet uppträder (Cullberg, 2006). 

Faserna är sällan tydligt avgränsade men kan ändå vara bra att ha som hjälpmedel för att 

förstå en människas reaktioner och de behov denne har (Eide & Eide, 2009). Människor har 

ett behov av att ha kontroll över sin situation och att den är förutsägbar. Vid livshotande 

sjukdom upphör världen att vara förutsägbar och känslan av att kunna påverka är liten. Att bli 

allvarligt sjuk kan innebära att förlora något som tidigare tagits för givet, till exempel sin 

hälsa, självständighet eller rörlighet. Tidigare självklara förutsättningar blir som bortblåsta 

och nya okända faktorer dyker upp (Eide & Eide, 2009). 

 För att hantera svåra situationer i livet kan det vara bra att ha en copingstrategi (Sand, 

2013). Coping är ett begrepp som behandlar en individs psykiska och beteendemässiga 

strategier för att hantera eller bemästra en situation (Lazarus, 1969). Meningen med en 

copingstrategi är att hitta ett sätt, med vilket vi klarar av att hantera det som är eller komma 

skall. Detta är knutet till det existentiella och högst personligt och trots att man inte kan 

bestämma åt en annan människa, så kan man ändå hjälpa andra att hitta en strategi genom att 

ställa öppna frågor och lyssna aktivt till svaren man får. Värden som tidigare varit viktiga och 
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skapat mening i livet, är ofta samma värden som är viktiga för att skapa mening när vi skall 

dö. Exempel på meningskällor kan vara den egna kroppen, vardagen, förmågan att skapa 

hopp, att känna gemenskap och delaktighet och upplevelsen av att vara en del av det som 

fortsätter. Det är dessa värden som utgör byggstenarna för den enskildes copingstrategi. Det 

kan uppstå ett behov av en strategi när döden närmar sig, en sådan strategi bygger på det som 

är meningsfullt för den enskilda individen (Sand, 2013). 

 Det har visat sig fördelaktigt för både kurativa och palliativa patienter med en 

cancersjukdom att använda sig utav aktiva copingstrategier och acceptans som innebär att 

direkt angripa problemet. Undvikande copingstrategier är inte lika effektivt och kan innebära 

förnekelse eller borträngning (Lazarus, 1969; Van Laarhoven, et al., 2011). 

 

2.6 Sjuksköterskans betydelse  

För att sjuksköterskan ska kunna främja livskvalitet för patienten är det betydelsefullt att föra 

en öppen kommunikation, att lyssna till vad denne har för önskningar samt att stötta dennes 

familj (Bloomer & O´Connor, 2012). Sjuksköterskor kan underskatta patientens livskvalitet 

eller de sätt patienten hanterar sin sjukdom på. Studier har visat att cancersjuka patienter 

skattar sin livskvalitet betydligt högre än vad sjuksköterskorna som vårdar dem gör 

(Mårtensson, Carlsson & Lampic, 2008). Det är därför viktigt att sjuksköterskan kan skatta 

patientens livskvalitet så som denne gör och tar reda på vad livskvalitet egentligen innebär för 

patienten samt på vilket sätt patienten hanterar sin situation (Larsson, Haglund & Von Essen, 

2003).  

 Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning så ska hälsa främjas och ohälsa förebyggas. 

Detta innebär bland annat att ha förmåga att identifiera samt förebygga hälsorisker, motivera 

till eventuella livsstilsförändringar och identifiera samt bedöma patientens resurser och 

egenvårdsförmåga. Vad gäller bemötande, information och undervisning så ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienten på ett respektfullt och lyhört sätt. 

Vidare ingår även att ge patienten stöd och vägledning, informera och undervisa samt att 

förvissa sig om att patienten förstår given information och uppmärksamma patienter som inte 

själva uttrycker informationsbehov eller som har specifika informationsbehov (Socialstyrelsen 

2005). Det finns ingen informationsmetod som passar alla. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan först inventerar patientens behov, för att sedan kunna ge lämplig information 

(Mills & Sullivan, 1999). 
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3  Problemformulering 

Cancer är en vanlig folksjukdom i dagens samhälle. Att vara i början av eller mitt i det vuxna 

livet innebär ofta många utmaningar och förändringar och att samtidigt drabbas av en 

livshotande sjukdom kan tänkas vara ett mycket svårt faktum att ställas inför. Åldrandet är 

naturligt men det kan vara svårt att som ung acceptera ett hastigt sjukdomsbesked som hotar 

den egna existensen. Det är vanligt att vara ung och cancerdrabbad och mer forskning behövs. 

Att ställas inför en kris innebär att det finns något som måste hanteras och därav är det 

nödvändigt att sjuksköterskan har kunskap om hur patienter vanligen hanterar svåra 

situationer.  

 Majoriteten av de människor som idag har ett vårdbehov är över 65 år vilket också innebär 

att det är de som utgör underlag för större delen av den forskning som finns idag. Detta i sin 

tur innebär sämre förutsättningar för sjuksköterskan således för patienten vad gäller 

bemötandet och vårdandet av den unga människan. Sjuksköterskan spelar en viktig roll för 

utformandet av vården för dessa människor vilket bland annat innefattar att främja patientens 

livskvalitet genom en öppen kommunikation. För att möjliggöra detta och få ökad förståelse 

för denna patientgrupp är det betydelsefullt med mer kunskap och forskning inom området. 

 

4  Syfte 

Syftet var att få en ökad förståelse för hur unga cancersjuka patienter hanterar att leva med en 

livshotande sjukdom. 

 

5  Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för denna litteraturstudie är Lazarus och Folkmans  

(1984) teori om coping. Coping kommer ursprungligen från två teorier där en av teorierna 

baseras på djurförsök. Djuren visade sig vara beroende av nervsystemet för att kunna göra 

nödvändiga överlevnadsrelaterade val. De djur som bemästrade miljöförhållandena bäst hade 

också minst risk att drabbas av någon typ av störning. Begreppet beskrivs vidare som inlärda 

reaktioner som fördelaktigt neutraliserar ett skadligt tillstånd. Den andra teorin grundas av en 

psykoanalytisk modell där coping beskrivs som realistiska och påverkbara tankar som löser 

problem och minskar stress. 

 Lazarus och Folkman (1984) beskriver utifrån ovanstående teorier coping som ständigt 

föränderliga, kognitiva och beteendemässiga försök att hantera yttre och/eller inre krav som 

överstiger de resurser en människa har.  
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 Denna typ av strategi är nödvändig när döden gör sig påmind och byggs då upp av vad den 

enskilda individen anser vara meningsfullt (Sand, 2013).  

 Inom vårdvetenskapen finns kunskap om hur människor hanterar svårigheter och därför 

kan coping även ses som sambandet mellan människa och miljö. Lawtons (1973) teori bygger 

på det mänskliga beteendet, som en konsekvens av människans individuella kompetens i 

relation till miljöns krav. Personlig kompetens avser individens förmågor som erfarenhet och 

intelligens och miljöns krav avser både fysiska och psykiska aspekter i omgivningen. 

Sjuksköterskan bör utgå ifrån att etablera en god vårdrelation utifrån ett helhetstänkande som 

fokuserar på individen, inte på individens diagnos. Målet är att den fysiska miljöns 

utformning ska samspela med den vård och omsorg patienten behöver så att den i sin tur 

bidrar med trygghet och stöd för patienten. En omgivning med för stora respektive för små 

krav på en individs kompetens kan innebära hinder för individen. En anpassad omgivning 

som gör att individens kompetens och miljöns krav är i balans, skapar grund för en läkande 

miljö som stärker de egna resurserna. Lawtons teori kan med fördel beskrivas tillsammans 

med andra teorier för att få en ökad förståelse för hur människa och miljö samverkar och 

vidare bidrar till upplevelser och påverkar en människas beteende (Lawton & Nahemow, 

1973).  

 I resultatet för uppsatsen används ordet hantering synonymt med coping då det har en mer 

generell betydelse i det svenska språket. 

 

6  Metod 

Denna uppsats har utformats som en litteraturstudie enligt Friberg (2012) och innebär därmed 

att författarna läser och kritiskt granskar redan publicerad forskning inom det valda 

vårdvetenskapliga ämnesområdet. Analysen svarar för ett strukturerat arbetssätt där 

kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas.  

 Resultatet i denna studie är endast baserad på kvalitativa artiklar, som till skillnad från 

kvantitativa på ett obegränsat sätt beskriver tankar och upplevelser. 

 

6.1 Datainsamling 

Författarna till studien sökte efter vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL plus with Full 

text, Pubmed och ProQuest Nursing & Allied Health Source. Sökord som användes i olika 

kombinationer för att nå studiens syfte var följande: cancer, young adult, young patient, 

young people, adolescent, perspective, patient, coping, thoughts, feelings, values, experience, 

http://search.proquest.com/nursing?accountid=27209
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dying, palliative, quality of life och end-of-life. För att inte frångå studiens syfte var vissa 

begränsningar nödvändiga under delar av artikelsökningen: Adolescent; 13-18 år, Adult; 19-

44 år, Peer Reviewed, Full Text, English Language, Abstract Available och References 

Available.  

 Författarna har även gjort sekundärsökningar, dvs. att referenslistor i relevanta böcker och 

artiklar studerats för att finna passande titlar, sökord eller författare (Östlundh, 2012). 

 

6.2 Urval 

Författarna läste artiklarnas titel för att urskilja om de var relevanta i förhållande till 

uppsatsens syfte. Därefter lästes artiklarnas abstrakt för att bedöma om de borde bearbetas 

vidare eller inte. De artiklar som frångick uppsatsens syfte och som inte var vårdvetenskapliga 

exkluderades. Ett begrepp som används genomgående i denna uppsats är unga och innebär i 

detta fall personer som är mellan 16-44 år. En artikel skriven av Prince-Paul (2008) innehåller 

ett bredare åldersspann än vad som behandlas i uppsatsen, i detta fall har det gått att urskilja 

de deltagare som varit äldre än 44 år och dessa delar av resultatet har uteslutits.  

Artiklarnas resultat lästes igenom kort för att göra en sista bedömning om de kunde passa 

syftet för uppsatsen.  

 Artikelsökningen genomfördes till en början utan begränsningar gällande publikationsår. 

Detta för att inte direkt sortera bort och förbise äldre intressanta, relevanta artiklar som kunde 

passa in i denna litteraturöversikt. De artiklar som sedan valdes ut till resultatet var dock 

publicerade från år 2000 och framåt då det var just dessa som visade sig vara de mest 

relevanta.  

 Sökvägen för resultatartiklarna redovisas i Bilaga 1.  

  

6.3 Analys 

För att metodiskt gå igenom utvalda artiklar lästes de till en början av författarna var för sig. 

Artiklarna granskades systematiskt och lästes igenom flera gånger för att få en helhet. 

Innehållet i resultaten som motsvarade uppsatsens syfte markerades för att vidare analyseras 

med fokus på likheter respektive skillnader, gemensamt av de båda författarna. Därefter 

gjordes en sammanfattning av resultaten i artiklarna av det som var av relevans för studien. 

En ”brainstorming” gjordes också för att få fram vanligt förekommande nyckelord.  

 Resultatet av bearbetningen sammanställdes sedan under olika rubriker respektive 

underrubriker vilket enligt Friberg (2012) görs för att ge litteraturöversikten en tydlig struktur. 
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 En utförlig matris över valda resultatartiklar redovisas i Bilaga 2. 

   

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden som författarna hade i åtanke var att artiklarna läses och 

bearbetas med ett objektivt och kritiskt förhållningssätt, detta för att resultatet inte skulle bli 

vinklat av författarnas egna åsikter. Artiklarna lästes till en början enskilt av författarna för att 

finna relevansen i artiklarnas innehåll. Viss översättning skedde med hjälp av lexikon för att 

få en så sann översättning som möjligt. Resultatdelen baserades endast på kvalitativa artiklar 

för att resultatets teman skulle bli trovärdiga och välstrukturerade och ett objektivt synsätt 

tillämpades under arbetets gång för att studien inte skulle påverkas av författarnas egna 

åsikter.  

 Artiklar som inte förde etiska resonemang exkluderades, vilket enligt Friberg (2012) är 

relevant för att klargöra om studien är av bra kvalitet.  

 

7  Resultat 

Utifrån tio kvalitativa artiklar presenteras resultatet nedan under tre olika teman: Att leva 

normalt, Att ha tillgång till stöd och Att söka en positiv eller accepterande inställning. Under 

dessa presenteras även ett antal subteman: Hinder för att leva normalt, Stöd från familj och 

vänner, Stöd från personer i samma situation, Stöd från vårdpersonal, Information som stöd, 

Att tro på något och Att acceptera döden som en del av livet.  

 

7.1 Att leva normalt  

Flera unga cancersjuka uttryckte att det var lättare att hantera cancersjukdomen när de gavs 

möjlighet att få vara ”normal” och om de kunde återfå och främja det normala och vanliga i 

livet (Keim-Malpass & Steeves, 2012; Kareema Ramini, Brown & Buckner, 2008; Kyngäs et 

al., 2000), en del beskrev att det var skönt att få klaga på annat än sjukdomen (Kareema-

Ramini et al., 2008).  

 Att återgå till det normala kunde ha olika innebörd. Ett bra sätt att hantera sjukdomen var 

för en del unga att återgå till sin tidigare livsstil så snart som möjligt. Det var lättare att återgå 

till den denna livsstil när man accepterat sjukdomen som en del av livet. Att ta upp studierna 

eller söka sig till armén var liksom att arbeta, en hjälp för att må bättre (Kyngäs et al., 2000). 

Ett annat sätt att se på normalitet efter cancerdiagnosen var, ”det nya normala”. Med det 

menade de unga cancersjuka att de aldrig skulle kunna återgå till livet innan cancerbeskedet, 
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för att man nu på ett annorlunda sätt såg på vad som var normalt (Keim-Malpass & Steeves, 

2012; Corbeil, Laizner, Unter & Hutchison, 2009). För att hantera detta och leva vanligt var 

en av strategierna att leva dag för dag och planera realistiskt och kortsiktigt (Corbeil et al., 

2009). Känslan av att vara oslagbar var bortblåst samtidigt som cancerupplevelsen fått dem att 

mogna (Miedema, Hamilton & Easley, 2006) och i vissa fall förändrat hur de tidigare såg på 

sig själva (Miedema, Hamilton & Easley, 2006; Corbeil et al., 2009). Det nya normala kunde 

vara dagar innehållande behandling, väntan på resultat och möten med onkologer. Perioderna 

då de kunde arbeta kunde de också hålla sina liv så normala som möjligt. De lärde sig att leva 

med att normalt inte existerade på samma sätt som tidigare och några ansåg att karriären hade 

hjälpt deras liv att vara så sammanhängande som möjligt (Keim-Malpass & Steeves, 2012). 

Vardagliga stunder som tidigare tagits för givet omfamnades och några nämnde att de ville 

vara hemma och ta hand om sina barn (Keim-Malpass & Steeves, 2012). En slags tacksamhet 

till livet och förmågan att uppskatta vardagligheter blev större efter att ha fått diagnosen 

(Prince-Paul, 2008). 

 En del uttryckte uppskattning över sjukvårdspersonal, familjemedlemmar och vänner som 

uppmuntrade dem till engagemang i sociala aktiviteter, då detta främjade känslan av 

normalitet. De unga uppskattade även att klasskompisarna övertalade dem att följa med ut då 

det fick dem att känna sig som vanliga högskolestudenter (Zebrack, Chesler & Kaplan, 2010). 

  De unga cancersjuka deltagarna som hade egna barn betonade vikten av att leva normalt 

och att situationen var okej så länge de kunde leva som tidigare. Att behålla vardagliga rutiner 

och få tid till återhämtning var en hjälp för att lättare hantera behandlingen (Coyne & Borbasi, 

2006).  

  

7.1.1 Hinder för att leva normalt  

En del unga tog även upp orsaker som gjorde det svårare för dem att leva normala liv, som till 

exempel när rörligheten var försämrad och de inte klarade av vardagliga göromål. Vissa 

uttryckte problem till följd av behandlingen vilken påverkade graden av att vara koncentrerad 

och skärpt. Andra uttryckte att trötthet kunde hindra tillgängligheten till det normala livet. 

Andra exempel som nämndes var att inte kunna gå på restaurang, närvara vid sociala 

händelser, åka kollektiva färdmedel eller konsumera alkohol (Kim & Gillham, 2013).  

 En del uttryckte att det var jobbigt när människor endast tyckte synd om dem, när de ville 

behandlas som andra (Kareema-Ramini et al., 2008). Det tycktes även vara hindrande för de 

cancersjuka att hantera sin situation när de hade en känsla av att de skiljde sig från jämnåriga 

kompisar. När de inte kunde delta i aktiviteter i samma utsträckning som sina vänner insåg de 
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att de var sjuka på riktigt. Det kunde innebära att deras kompisar kunde arbeta eller resa 

medan de själva inte hade möjlighet till detta (Corbeil et al., 2009; Elad,Yagil, Cohen & 

Meller, 2003). De ville leva ett självständigt liv som tidigare men beroendet av hjälp hindrade 

dem (Elad et al., 2003; Keim-Malpass & Steeves, 2012) och en känsla av att förlora sin 

identitet kunde i samband med detta upplevas. Några beskrev hur de önskade att de kunde 

njuta av små, vardagliga stunder i livet men att de kände sig vilsna i sin identitet (Keim-

Malpass & Steeves, 2012).  

 

7.2 Att ha tillgång till stöd  

En viktig faktor för att hantera sjukdomen visade sig vara ett socialt nätverk att luta sig mot. 

De sedan tidigare sociala kontakterna stod för en viktig del av stödet då man helt enkelt inte 

hade ork att skaffa sig nya vänner och kontakter. Att ha ett brett socialt nätverk kunde ha en 

positiv inverkan på upplevelsen av cancer och att inte ha det kunde i sin tur innebära negativa 

effekter (Miedema et al., 2007). För att hantera situationen behövde de unga ha någon att dela 

sina känslor med (Elad et al., 2003; Prince-Paul, 2008).  

 

7.2.1  Stöd från familj och vänner  

En resurs för de unga var diskussion med familjemedlemmar och vänner, de utvärderade sin 

situation med dessa för att tillsammans med dem hitta ett sätt att hantera sjukdomen (Kyngäs 

et al., 2000). Det uttrycktes en tacksamhet över stödet från familj, vänner (Keim-Malpass & 

Steeves, 2012; Kim & Gillham, 2013), käresta och även främlingar (Kim & Gillham, 2013). 

Ett stödnätverk samt inhämtad kunskap formade deras synsätt och deras sätt att hantera 

cancern (Miedema et al., 2007). Det fanns ett behov av att vara nära familjen och att delta i 

sociala aktiviteter då detta gav livet mening (Prince-Paul, 2008). 

 Familjen verkade stå för det viktigaste stödsystemet (Kareema-Ramini et al., 2008). Att ha 

familjens stöd sågs som en hjälp att hantera situationen (Corbeil et al., 2009; Kareema-Ramini 

et al., 2008; Kyngäs et al., 2000; Zebrack et al., 2012) och många kom närmare sin familj 

under sjukdomsförloppet (Corbeil et al., 2009; Kareema-Ramini et al., 2008; Kyngäs et al., 

2000). Relationerna stärktes (Kareema-Ramini et al., 2008) och en del menade att de 

verkligen insett hur viktig familjen kändes för dem sedan de fått cancer (Corbeil et al., 2009). 

Familj och vänner bistod med hjälp så att de kunde återhämta sig, vilket var en viktig del för 

att kunna hantera behandlingen av sjukdomen (Coyne & Borbasi, 2007). Det var också 
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värdefullt att få positiv feedback från familj och vänner och det kändes skönt när de visade 

omtanke (Kareema-Ramini et al., 2008). 

 

7.2.2 Stöd från personer i samma situation  

Att få stöd från andra cancerpatienter var en hjälp (Coyne & Borbasi, 2007; Kyngäs et al., 

2000; Zebrack et al., 2012). Dessa bidrog med specifik information och insikter som hjälpte 

dem att hantera sjukdomen (Zebrack et al., 2012). Det reducerade rädsla och hjälpte dem 

igenom stressande situationer och tillsammans kunde de skoja om sjukdomen trots tragiken 

(Coyne & Borbasi, 2007).  

 Internet möjliggjorde nya kontakter med andra i samma situation (Kim & Gillham, 2013). 

Några uttryckte att ett läger för cancersjuka gjorde dem gott då de fått se andra människor i 

liknande situationer. De tyckte att det var skönt att träffa andra med cancer för att inte känna 

sig annorlunda och dessutom kunde de ha roligt ihop (Kareema-Ramini et al., 2008). Några 

menade även att umgås med andra i samma situation innebar en insikt om att det alltid finns 

någon som har det värre. Att dela sina erfarenheter satte saker i perspektiv och att vara en del 

av en grupp innebar vid yngre ålder känslan av ett minskat beroende av vuxna. Att tillåta 

någon annan att oroa sig istället för att själv göra det bidrog till att lättare kunna se framtiden 

för sig. Samhället hade uteslutit dem men gruppen med jämbördiga återinförde dem igen 

(Elad et al., 2003).  

 

7.2.3 Stöd från vårdpersonal 

Diskussion med vårdgivare var ett sätt att hantera situationen då det fanns utrymme för det 

stora behovet av emotionellt stöd. Vårdgivarna var heller inte alltför bekanta med deras 

privata liv vilket gjorde det lätt att prata med dem. De unga hade uppfattningen att de skulle få 

hjälp av vårdgivarna om de behövde det. De uppskattade den professionella kunskapen och 

skickligheten hos dem och menade att det hjälpte hanteringen av den situation de befann sig i. 

Det var även viktigt att ha en ansvarig sjuksköterska och läkare då en viktig del i stödet var 

förtroende och en bestående kontakt. Vidare uttrycktes det positivt att ha en egen läkare att 

kunna diskutera med och ställa frågor till. Dessutom betonades vikten av att som patient veta 

att någon på sjukhuset var bekant med sjukdomen och dess behandling (Kyngäs et al. 2000). 

 Osäkerhet kring sjukdomen hanterades genom att känna tillit till läkaren (Corbeil et al., 

2009), många omvärderade sina relationer och utvecklade en starkare relation till denne 

(Miedema et al., 2007). Uppskattning uttrycktes för råd och tid, av framförallt läkare, för att 
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besvara frågor och förklara situationer. De unga uttryckte även uppskattning när 

vårdpersonalen såg till deras specifika behov, som flexibilitet hos sjuksköterskorna vad gällde 

att låta andra sova över i deras rum. Välfungerande mediciner för olika fysiska symtom sågs 

som en hjälp och de uppskattade när vårdpersonalen engagerade sig i deras fysiska komfort 

(Zebrack et al., 2012). 

 

7.2.4 Information som stöd  

Första steget efter att ha fått cancerdiagnosen var att samla information (Miedema et al., 

2007), informationen hjälpte dem att hantera situationen de befann sig i (Miedema et al., 

2007; Kyngäs et al. 2000). De unga sökte själva information om cancer som inhämtades från 

internet (Miedema et al., 2007; Kyngäs et al. 2000), tidningar, böcker samt broschyrer. Fakta 

som hittades om sjukdomen och dess behandling hjälpte dem att hantera sin situation då de 

förstod hur och varför saker skulle göras på ett visst sätt. Informationen ökade deras 

självförtroende och var även viktig för att de kunde vara så självständiga som möjligt (Kyngäs 

et al. 2000). Osäkerheten kring sjukdomen hanterades även den av att få information (Corbeil 

et al., 2009). 

 

7.3 Att söka en positiv eller accepterande inställning 

De unga cancersjuka förklarade att sjukdomen hade stärkt deras självförtroende samt den 

psykosociala mognaden. De uttryckte att de kände sig klokare samt att de kunde lita på sig 

själva i svåra situationer (Kareema-Ramini et al., 2008). Att utsättas för prövningen att vara 

osäker främjade självreflektion och att få bättre självkännedom var betydelsefullt (Miedema et 

al., 2007).   

 Under sjukdomstiden var det centralt för en del att skapa en positiv attityd (Kim & 

Gillham, 2013; Kyngäs et al. 2000). Det kunde innebära att bara behöva vara sig själv (Kim & 

Gillham, 2013). De som var drabbade av cancer både fann och strävade efter att finna nya 

perspektiv på livet (Keim-Malpass & Steeves, 2012; Kim & Gillham, 2013). Några tog upp 

situationer då håret började falla av och att de med en annan inställning faktiskt kunde se det 

tragikomiska i situationen (Kareema-Ramini et al., 2008). Att försöka ha roligt reducerade 

rädsla och var en hjälp i stressade situationer (Coyne & Borbasi, 2006).  

 Då de unga fick sin cancerdiagnos förstod de att deras liv för alltid hade förändrats. De 

beskrev att deras liv inte skulle bli som tidigare samt att de blivit vana vid att ha cancer. 
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Fysisk och emotionell energi lades på rutiner och behandling (Keim-Malpass & Steeves, 

2012).   

 Före diagnosen togs vardagen för givet men med diagnosen fick de en annan syn på livet 

och förstod att saker inte kunde tas för givet (Kim & Gillham, 2013; Miedema et al., 2007). 

En del menade att de hade känt sig oslagbara innan diagnosen och att de efter beskedet kände 

sig förrådda och sårbara. Detta kunde medföra stress och var därför ett hinder, att då sträva 

efter att behålla kontrollen och försöka anpassa sig till den nya verkligheten ansågs vara 

passande strategier (Miedema et al., 2007). Saker och ting kunde snabbt förändras och 

händelser i livet värderades högre än tidigare (Kareema-Ramini et al., 2008; Keim-Malpass & 

Steeves, 2012; Miedema et al., 2007). Cancern fick många att omvärdera och ändra sina 

livsprioriteringar till de mer viktiga eller verkliga tingen i livet (Corbeil et al., 2009; Kyngäs 

et al. 2000). En helhetssyn på livet samt en vilja att lära andra människor att ta livet som det 

kommer beskrevs (Prince-Paul, 2008). 

 När man funnit acceptans och lärt sig mer om sjukdomen så tillämpade en del unga 

känslofokuserande strategier. De började se framför sig hur de skulle hantera sjukdom och 

behandling. Tidigare aktiviteter, stödnätverk och inhämtad kunskap formade deras synsätt och 

strategier för hantering (Miedema et al., 2007). Acceptans innebar även att det var möjligt att 

fortsätta leva trots allvarlig sjukdom. Det innebar många förändringar i det dagliga livet men 

man accepterade dessa förändringar och lärde sig att leva med dem. Cancern var inte det enda 

i livet, utan endast en ny dimension av livet (Kyngäs et al. 2000).  

 När behandlingen hade påbörjats var relativt många positiva till sin prognos. De upplevde 

dock en sorts stress över att hinna uppnå milstolpar i livet. Känslan av brådska kunde i vissa 

fall ses som en fördel. Det medförde mod till att prova nya saker samt att man hanterade ett 

misslyckande på ett bättre sätt (Keim-Malpass & Steeves, 2012). De unga cancersjuka var i 

huvudsak optimistiska om sin framtid och hade en stark vilja av att överleva kampen mot 

cancern (Coyne & Borbasi, 2006; Kyngäs et al. 2000). Några sjuka pratade om att besegra 

sjukdomen och att man måste ge det en chans. Det jämfördes med sport, att man inte kunde 

säga att matchen var förlorad innan man ens börjat spela den (Miedema et al., 2007). 

 

7.3.1 Att tro på något  

Ytterligare metoder som cancersjuka tog till för att hantera sin situation var böner och 

meditation (Elad et al., 2003; Kareema-Ramini et al., 2008). Några av de unga berättade att de 

inte var religiösa innan men att det hade känts som att Gud eller ödet varit med dem under 

svårigheter (Elad et al., 2003). Relationen till högre makter stärktes efter cancerdiagnosen 
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trots att det inte varit centralt tidigare i livet. Sättet att se på en högre makt, och meningen 

med det förändrades (Prince-Paul, 2008). 

 Tron på högre makter och hopp om tillfrisknande var bra strategier för att hantera att leva 

med sjukdomen (Corbeil et al., 2009; Kyngäs et al. 2000). Några av de unga bad varje natt om 

att Gud skulle hjälpa dem att hantera situationen (Kyngäs et al. 2000) och några bad om att få 

fortsätta att leva (Coyne & Borbasi, 2006). En annan tro som var till hjälp att hantera 

sjukdomen var tron på de egna resurserna och förmågorna (Kyngäs et al. 2000).  

 

7.3.2 Att acceptera döden som en del av livet 

Unga cancersjuka talade om döden som en naturlig fortsättning på livet och att det var 

perspektivet på verkligheten som förändrades, inte verkligheten i sig. Döden beskrevs som 

något lugnt i relation till det omtumlande livet (Elad et al., 2003). Ett annat sätt att hantera 

döden på var att konfrontera det faktum att döden var en möjlig utgång (Coyne & Borbasi, 

2006; Kim & Gillham, 2013) samt att acceptera detta (Kim & Gillham, 2013). Acceptansen 

kunde innebära tacksamhet över tiden man fått (Prince-Paul, 2008). En del cancersjuka 

förklarade diagnosen som ett uppvaknande då man insåg sin dödlighet. Sorgen beskrevs som 

att den aldrig skulle upphöra men att man motarbetade att den skulle ta över livet helt (Kim & 

Gillham, 2013). 

 Tankar på döden var också förknippade med rädsla. Unga med barn berättade att det enda 

alternativet var att önska att få fortsätta leva tillsammans med dem (Coyne & Borbasi, 2006). 

Med tiden blev de unga cancersjuka dock mindre rädda för döden, det var snarare 

behandlingen och bieffekterna som skrämde dem (Coyne & Borbasi, 2006; Miedema et al., 

2007).  

Unga upplevde osäkerhet gällande möjligheten att genomföra planer i relation till deras 

dödlighet. De var osäkra över att kunna uppnå sina livsmål på grund av att döden kunde 

hindra dem och även på vad de skulle lägga sin kraft på, de visste inte om ansträngningarna 

skulle fokusera på hälsa, skola eller jobb (Corbeil et al., 2009). De som i perioder var fria från 

sjukdom hade svårt att komma tillbaka till livet både psykiskt och fysiskt. De beskrev det som 

att de med tiden förberedde sig för döden och när de sedan fick en andra chans var 

övergången där emellan mycket svårare och smärtsammare än vad de hade kunnat tro (Coyne 

& Borbasi, 2006).  
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8  Diskussion 

Författarna kommer i metoddiskussionen att diskutera studiens styrkor och svagheter. I 

resultatdiskussionen diskuteras kring resultatets teman vad gäller det mest relevanta positiva 

respektive negativa aspekterna som framkommit ur dessa teman. Diskussionen influeras av 

Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping.   

 

8.1  Metoddiskussion 

Under skrivandets gång har författarna resonerat kring de positiva och negativa aspekterna 

vad gäller det breda ålderspannet som litteraturstudien behandlar, då yngre respektive äldre 

individer i denna grupp kan uppleva livet på olika sätt och detta kan påverka resultatet. 

Författarna ser det dock som en styrka att ta med alla inom detta åldersspann då varken yngre 

eller äldre uteslutits samt det faktum att svensk sjukvård inte heller är uppdelad på detta vis. 

Att fokusera på denna stora målgrupp utvecklades också till ett aktivt val då det annars var 

svårt att finna relevanta artiklar av hög kvalitet.  

Alla resultatartiklar kommer från länder med västerländsk kultur, varav en kommer från 

Norden men ingen från Sverige. Man kan anta att studien skulle kunna gett ett annorlunda 

resultat om artiklar från övriga delar av världen tagits med. Eftersom författarna i första hand 

tänker sig att studien ska utgöra ett underlag för västerländsk sjukvård så anser författarna att 

det är en styrka att begränsa resultatartiklarna till dessa länder. Resultatet bör heller inte ha 

påverkats av att det inte finns någon svensk artikel med. Som exempel rapporterades kort om 

finansiella brister i några av artiklarna vilket författarna antar kunde tagit större plats i artiklar 

från övriga delar av världen. Finansiella brister berör dock inte syftet med denna studie och 

hade ändå förbisetts. Något som författarna reflekterat över i efterhand är subtemat Att tro på 

något. Om enbart svenska artiklar hade redovisats hade detta subtema sannolikt inte fått 

tillräckligt underlag för att kunna utgöra en del av resultatet, då författarna antar att tro inte är 

lika centralt bland unga i Sverige som det är i övriga västvärlden. Då svensk forskning många 

gånger representerar den svenska kulturen trots att många som bor i Sverige härstammar från 

andra kulturer så ser författarna en styrka i att denna del av resultatet representerar en annan 

grupp individer i det svenska samhället. 

 Syftet fokuserar på att få en ökad förståelse för hur unga cancersjuka patienter hanterar att 

leva med en livshotande sjukdom, därför ser författarna det som en styrka att uppsatsen 

grundar sig på kvalitativa studier då dessa är mer djupgående och beskriver upplevelser på ett 

bättre sätt. Författarna anser att resultatet på så vis uppnår en högre trovärdighet. Under 
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artikelsökningarna framkom kvantitativa artiklar men dessa gav inte en bra beskrivning av 

patienternas upplevelser och uteslöts därför.       

  Det är möjligt att anta att uppsatsen är baserad på resultat mestadels från kvinnor, då dessa 

verkar vara dominerande i resultatartiklarna. Författarna är medvetna om detta men dock har 

det inte alltid gått att urskilja varför detta endast kan ses som ett antagande. Med hänvisning 

till bakgrunden för studien så är cancer vanligare bland unga kvinnor än bland unga män och 

därför ses antagandet om skillnaden mellan dessa i resultatet som en styrka. 

 Alla deltagare i studierna för resultatet har inte haft en cancersjukdom under studiernas 

process och detta har inte alla gånger kunnat urskiljas. Författarna har haft i åtanke att detta 

kan ha varit en svaghet för resultatet då man kan anta att en person som blivit fri från sjukdom 

inte upplever sin sjukdomstid på samma sätt som denne gjort tidigare. Till studiens fördel har 

det ändå visat sig att dessa artiklar har bidragit med ett överensstämmande resultat med de 

övriga studierna, då samma centrala ämnen kom upp. 

 Under artikelsökningen hittades relevanta artiklar vilka författarna inte kunde få åtkomst 

till. Detta är en svaghet för studien då dessa artiklar kunde bidragit till ett resultat av högre 

kvalitet. 

 Samtliga artiklar i denna litteraturstudie är skrivna på engelska vilket är en svaghet då 

författarna till denna studie har svenska som modersmål och då den är skriven på svenska. Det 

finns alltid en risk för viss feltolkning vid översättning från ett annat språk (Östlundh, 2012).    

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

8.2.1 Att leva normalt, vad innebär det?  

Betydelsen av att leva normalt och vardagligt var ett fenomen som återkom i majoriteten av 

resultatartiklarna (Coyne & Borbasi, 2006; Corbeil, et al., 2009; Elad et al., 2003; Kareema 

Ramini et al., 2008; Keim-Malpass & Steeves, 2012; Kyngäs et al., 2000; Miedema et al., 

2006; Prince-Paul, 2008; Zebrack et al., 2010). Det är därför betydelsefullt att som 

sjuksköterska förhålla sig till detta. Vad innebär fenomenet? Vad betyder normalt och 

vardagligt för den unika individen? Resultatet till denna studie visade att vardaglighet och att 

leva normalt var en hjälp att hantera en livshotande sjukdom. Det går inte att generalisera när 

det handlar om hur människor tänker eller tycker, ej heller när det handlar om hur någon 

hanterar en situation. Varje människa är unik med olika förutsättningar. Resultatet kan inte 

appliceras på alla unga cancersjuka. Författarna menar, liksom Dahlberg, Segesten, Nyström, 
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Suserud och Fagerberg (2003), att det därför är nödvändigt att intressera sig för människans 

livsvärld. Det innebär att uppmärksamma vardagsvärlden och den dagliga tillvaron så som 

den upplevs av människan. Genom att försöka förstå, beskriva och analysera dennes värld. 

Detta perspektiv berör både öppenhet och följsamhet och innebär att möta en person så 

förutsättningslöst som möjligt. Att inte vara öppensinnad i ett möte minskar möjligheten att 

fånga upp det oförutsägbara i den berördes erfarenheter och därmed ökar risken för att 

berättelsen anpassas till vårdarens förförståelse (Dahlberg et al. 2003).  Vad innebär 

öppenhet? Det är till fördel för det öppna förhållningssättet om man är känslig för det 

oväntade och oförutsägbara samt om man har tålamod och förmåga att bli överraskad. 

Följsamhet relaterat till öppenhet kan i sin tur förklaras genom att inte tvinga fram något 

fenomen utan att låta det träda fram naturligt och av egen kraft. Att som vårdare tänka att 

patienten själv kan lära ut vad ett fenomen betyder är fördelaktigt för patientens livsvärld 

(Dahlberg et al. 2003).  

Trots att en situation kan ha olika innebörd för olika individer så vill författarna ändå 

försöka förklara vad vardagslivet kan handla om. Det kan förklaras som det vanliga livet som 

för individen upplevs som det normala eller enkla livet, dagarna som utspelar sig mellan de 

särskilda dagarna då något speciellt inträffar. Det kan vidare beskrivas som en 

sammanflätning av flera olika världar som påverkar en människas tillvaro på olika sätt. Har 

någon levt med svår ohälsa bär denne på erfarenheter som kan utgöra en grund för hur denne 

ser på svårigheter respektive möjligheter. Möjligheterna ökar oftast i takt med att man 

hanterar svårigheter (Nyström, 2009). Kan vårdaren sätta sig in i individens situation blir det 

lättare att planera omvårdnadsåtgärder som är viktiga om det ligger i linje med patientens 

önskan att leva så vardagligt och normalt som möjligt (Nyström, 2009). 

Önskan av att leva normalt kan också förstås i enlighet med Lazarus och Folkman (1984) 

och kan då tydas som en inlärd reaktion för att neutralisera det hotfulla tillståndet samt som 

ett förhållningssätt att hantera de yttre och inre påfrestningarna. 

 Vi är vana att kunna planera vår framtid (Corbeil et al., 2009) vilket innebär att livet ställs 

på sin spets den dag vi inte kan det, då exempelvis en sjukdom hotar vår existens. Planer inför 

nästa sommar kan hastigt förändras till en strävan efter att vara smärtfri den närmsta timmen. 

Författarna anser i likhet med Eide och Eide (2009) att det är betydelsefullt att våga ställa 

frågor till patienten och ge utrymme för samtal. Att intressera sig för patientens liv samt låta 

denne förklara vad vardagen innebär nu och vad den innebar förut är en förutsättning för att 

personcentrerad vård ska fungera och för att vårdaren ska kunna stötta patienten i vardagen, 

trots att det normala inte nödvändigtvis är det samma som förut. 
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8.2.2  Hinder för stöd och hantering 

 

8.2.2.1 Avsaknaden av information 

En av resurserna för att hantera sin situation var socialt stöd, detta innefattade bland annat 

information från sjukvården (Kyngäs et al. 2000), men många upplevde att tiden för 

sjukdomsdiagnosen var problematisk då de inte visste vem som var ansvarig för deras vård 

och behandling (Kyngäs et al., 2000). Flera fick besked om diagnosen per telefon (Kyngäs et 

al., 2000; Miedema & Easley 2007) och visste inte alls vad den innebar (Corbeil et al., 2009; 

Miedema & Easley 2007). Detta skapade oro som kunde pågå flera dagar innan de fick veta 

mer, på grund av att de inte visste vart de skulle vända sig innan de blivit kontaktade igen. 

Detta bidrog också till att familjen var oförmögen att ge sitt stöd (Kyngäs et al., 2000). En del 

uttryckte ett visst missnöje över den information de faktiskt fick, då denna inte levererades på 

ett önskvärt sätt (Zebrack et al., 2010). En del unga med barn menade även att informationen 

om hur man kan förklara sin cancerdiagnos för sina barn var begränsad (Keim-Malpass & 

Steeves, 2012). Detta visar dels att behovet av att få information från sjukvården var stort dels 

även på bristerna inom sjukvården. 

 Människor med cancer har oftast en önskan om att få så mycket information som möjligt 

om sjukdom och behandling. Information kan bidra till att öka patientens kunskap och 

tillfredsställelse samt minska känslomässig stress. Personanpassad information ska ta hänsyn 

till patientens preferenser för information och delaktighet i att besluta om vård och 

behandling. Därför är skriftlig information ett effektivt komplement till muntlig information. 

Det är dock patientens behov som ska styra utformningen av denna. Dåligt utformad skriftlig 

information kan förmedla en oprofessionell och likgiltig attityd. Däremot kan korrekt 

information förbättra patientens livskvalitet och främja beslutsfattandet genom samarbete och 

respekt (Semple & McGowan, 2002). Vid ett externt hot, brukar människan ofta vidta aktiva 

åtgärder för att eliminera eller minska detta genom att direkt möta de hotfulla 

omständigheterna. Det är nödvändigt att bedöma om åtgärderna är passande, i de fall de inte 

är det så kan detta resultera i motsatt utgång. Åtgärderna föregås vanligen av en 

informationssökning med syfte att ta reda på det som behövs för att veta vad man kan komma 

att ställas inför (Lazarus, 1969). Informationssökning framkom också i studiens resultat.  

 Brist på information från sjukvården till patienten är något många känner till, men som 

trots allt är viktigt att ta upp. Denna brist beror inte alltid på sjukvården. Många gånger 

uttrycker patienten att denne inte fått information. Kanske har patienten fått information, fast 
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vid fel tidpunkt och av den anledningen inte kunnat tillgodogöra sig denna. Därför är det 

viktigt att sjukvårdspersonalen är medveten om hur man informerar patienten på bästa möjliga 

sätt, anpassat till den enskilda individen. 

 Cancerpatienter har ett stort behov av information och de flesta vill delta i besluten kring 

sin egen vård. Förbättrad kommunikationsförmåga hos framförallt läkare och sjuksköterskor 

kan troligen skapa en större tillfredsställelse för patienten (Jefford & Tattersall, 2002). 

 Marris, Morgan och Stark (2011) belyser i sin studie vikten av att information till unga 

cancersjuka är anpassad till deras ålder.  

 Det är alltså viktigt att inte bara ta hänsyn till när man informerar patienten eller genom 

vilken kommunikationsväg, utan även tänka på att det i vissa fall är extra viktigt att 

informationen är anpassad i relation till exempelvis personens genus, etnicitet, ålder eller 

trosuppfattning. Många är faktorerna som påverkar personens uppfattning eller förmåga att 

tillgodogöra sig denna information. Denna kunskap är något som inom sjukvården ständigt 

bör utvecklas samtidigt som metoderna bör förändras, för att den bästa möjliga individs- och 

behovsanpassade vården skall kunna uppnås. 

 

8.2.2.2 Behovet av stöd till patient och familj 

I nästan alla studier framkom hur central familjen var när det kom till att hantera sin situation 

och vilket viktigt stöd de var för den som var sjuk (Corbeil et al., 2009; Coyne & Borbasi, 

2007; Kareema-Ramini et al., 2008; Keim-Malpass & Steeves, 2012; Kim & Gillham, 2013; 

Kyngäs et al., 2000; Miedema et al., 2007; Prince-Paul, 2008; Zebrack et al., 2012). I vissa 

fall gick det att tolka en brist på stöd då personerna i studierna uttryckte att ingen frågade hur 

de egentligen mådde, att de uteslöts från samhället, inte sågs som normala och att 

samtalsämnen av betydelse viftades bort av anhöriga. Om man utgår ifrån att de flesta 

familjer bryr sig om och vill sina anhöriga det bästa, så skulle denna brist på stöd kunna tolkas 

som en oförmåga att själv kunna hantera situationen. Denna oförmåga kan exempelvis ha sin 

rot i rädsla, okunskap eller falsk kunskap. Rädslan kan innebära att den anhörige är rädd för 

att möta sanningen, för att denne inte vet vad sanningen innebär. Okunskapen kan innebära att 

denne inte vet tillräckligt om sjukdomen eller situationen för att kunna hantera detta och vara 

ett stöd. Den falska kunskapen kan innebära att personen tror sig veta hur denne bäst skall 

agera utifrån hur denne upplever den sjuke, men att detta kanske inte överensstämmer med 

den sjukes uppfattning. Lazarus (1969) beskriver hur ett undvikande av något kan vara ett sätt 

att hantera det som ses som ett hot, att det är ett grundläggande sätt att anpassa sig. Vidare 

menar Lazarus att ett undvikande ofta går hand i hand med ett emotionellt tillstånd av rädsla. 
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 I de fall där stödet upplevs vara bristfälligt bör det vara sjukvårdens ansvar att med 

tillgängliga medel se till att hjälpa anhöriga med information och kunskap, så att de har 

möjlighet att vara det stöd som de vill vara och det stöd som den sjuke behöver. 

 

8.2.2.3 Åldersanpassning i vården? 

I de granskade artiklarna kan man tolka ett visst missnöje angående vårdens åldersanpassning 

ur olika aspekter. Detta framkom inte i alla artiklar men författarna anser att fenomenet är 

relevant att diskutera. Enligt Lazarus (1969) är unga benägna att befinna sig i en stormig 

period innan de blivit fullvuxna. Författarna av denna uppsats menar i relation till detta ihop 

med de påfrestningar det innebär att vara ung och drabbad av en livshotande sjukdom, att det 

därför kan vara fördelaktigt med åldersanpassad vård. Det skulle kunna underlätta för dem att 

hantera sin situation. I resultatet för denna studie framkom att umgänge med jämbördiga var 

till hjälp för hanteringen, detta belystes bland annat av Elad et al (2003) och Kareema-Ramini 

et al (2008) där de unga menade att detta umgänge gjorde dem gott. 

Flera unga hade uppfattningen att vårdgivarna inte var bekanta med tonåringar eller unga 

vuxna och deras dagliga liv och att dem på grund av det var oförmögna att stötta dem 

(Kyngäs et al., 2000). De unga menade även att deras behandling var baserad på kliniska 

tester på barn eller vuxna men inte på deras egen åldersgrupp, detta fick dem att känna sig 

osäkra på behandlingens lämplighet samt dess effektivitet (Corbeil et al., 2009). En del 

menade också att situationen i vilken cancerbehandlingen ägde rum inte heller var anpassad 

för deras ålder (Zebrack et al., 2010). Marris, Morgan och Stark (2011) belyser att det är av 

stor betydelse att de unga vårdas på åldersanpassade vårdavdelningar då personer i samma 

situation och ålder bidrar med stöd och en mer tillfredsställande situation.  

 Det kan innebära begränsningar för vårdpersonal som inte är specialutbildade att vårda 

denna patientgrupp när det handlar om att förstå deras behov (Marris, Morgan & Stark, 2011). 

 

8.2.3 Inställningens betydelse 

När deltagarna i studierna diskuterade kring döden så framkom det att många hade en positiv 

inställning och en vilja att överleva. För många innebar det således att fortsätta leva trots 

omständigheterna (Kim & Gillham, 2013; Miedema et al., 2007; Prince-Paul, 2008; Kyngäs et 

al., 2000). Detta kan bero på att uppsatsen belyser den yngre delen av befolkningen, som 

många var mitt i livet och hade stora planer för framtiden (Corbeil et al., 2009). Drivkraften 

bakom denna positiva inställning kan ha varit önskan om att leva normalt. Välbefinnande kan 

associeras till hur en människa hanterar en situation vilken vidare kan jämföras med detta då 
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de unga möjligen upplevde ett större välbefinnande när de fokuserade på att överleva. 

Lazarus, Struthers och Violari (2009) konstaterar att individuella strategier för hantering som 

kan undvika eller minska stress i en svår situation kan vara att finna acceptans, att konfrontera 

istället för att ignorera problemet, att ha en religiös eller filosofisk övertygelse samt att söka 

information. Dessa strategier kan förklara hur de unga kunde ha en sådan positiv bild av 

framtiden där fokus nödvändigtvis inte låg på det svåra i livet. 

 Många människor som tvingas till livsstilsförändring omvärderar det som hänt och lever 

vidare efter förmåga eller skapar en ny fungerande livssituation som går ihop med den 

sjukdom eller skada man utsatts för. Detta kan innebära att man är tvungen att överge tidigare 

värderingar och livsmål och fördelaktigt försöker finna en ny inställning (Brattberg 2008), 

vilket enligt Lazarus och Folkman (1984) och Brattberg (2008) kan ses som en del av 

hanteringen. 

En förändrad situation så som att få en cancerdiagnos kunde även förändra synen på tro 

och relationen till högre makter (Prince-Paul, 2008; Elad et al., 2003) samtidigt var detta bra 

strategier för att hantera att leva med sjukdomen (Corbeil et al., 2009; Kyngäs et al. 2000). 

Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping kan anknytas till fenomenet då detta kan tänkas 

bero på påverkbara tankar som minskar stress och finner hopp. 

Författarna av uppsatsen uppfattade att de flesta unga kände hopp trots sin situation. Enligt 

Brattberg (2008) kan hopp få människor med livshotande sjukdom att leva längre. 

 

9 Slutsats och kliniska implikationer 

I denna litteraturöversikt var syftet att få en ökad förståelse för hur unga cancersjuka patienter 

hanterar att leva med en livshotande sjukdom. Författarna uppfattar att svar till detta syfte har 

visat sig vara genom att Leva normalt, Att få stöd och Att finna en positiv eller accepterande 

inställning. Resultatet har visat relevanta och effektiva strategier som för dessa personer var 

till hjälp för att hantera att leva med en livshotande sjukdom. Författarna anser även att 

resultatet är betydande då det kan främja vårdrelationen om sjuksköterskan känner till några 

välfungerande strategier för hantering, även om detta inte kan appliceras på var enskild 

individ. Det kan underlätta sjuksköterskans arbete och den personcentrerade vården då 

sjuksköterskan genom ett visat intresse för patienten kan bjuda in till samtal och ställa öppna 

frågor med stöd av vanligt förekommande hanteringsstrategier. Att författarna upplevt en brist 

på denna typ av studier är en av de faktorer som bidrar till den aktuella studiens relevans och 

det som styrker att mer forskning är nödvändigt inom detta område.  
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 Resultatet för studien ger även en fingervisning om hur sjuksköterskan kan tänka när 

relevanta omvårdnadsåtgärder ska utformas. Resultatet kan också bidra till att förtydliga 

relevansen av ett informationsunderlag som är utformat för dessa unga individer. Detta 

underlag skulle förslagsvis beröra vad unga tänker, känner och tycker om att leva med en 

livshotande sjukdom. Resultatet kan även utgöra en del av det underlag som skulle kunna 

ligga till grund för utformandet av information och stöd till anhöriga. 

 Något som författarna anser att sjukvården bör tillvarata och använda sig av, är att utnyttja 

det faktum att unga som lever med en livshotande sjukdom ofta finner stöd och en mer 

tillfredställande situation genom andra människor i liknande situationer. Detta kan inge en 

känsla av att vara ”normal” och behöver inte nödvändigtvis kräva ytterligare av sjukvården, 

då patienterna själva kan tillvaratas som resurser. 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Författarna till denna uppsats upplevde att det var svårt att hitta artiklar vilka belyste 

patientens perspektiv inom syftet för studien med hänsyn till det åldersspann studien 

behandlar. Därför skulle vidare forskning kunna syfta till att låta unga uttrycka sina tankar 

och känslor om att ha en livshotande sjukdom på ett fritt och icke begränsat sätt. Tanken med 

detta är att det skulle kunna ge en bredare bild av hur det är att vara ung och sjuk och inte 

enbart hur detta kan hanteras. Vidare upplevde författarna en svårighet i att hitta information 

som allmänt beskriver hur det är att vara ung. Med det menas vad som upplevs viktigt när 

man är frisk, hur man vill att livet skall se ut och hur man hanterar vardagliga och ”normala” 

svårigheter. Forskning inom detta område kan bidra till en större förståelse för hur unga 

människor vill bli behandlade och bemötta av närstående och av sjukvården. Det framkom i 

form av en brist hur anhöriga i vissa fall inte var ett bra stöd för den sjuke, vidare forskning 

kan bidra med information om hur man bäst informerar och stöttar de anhöriga så att de kan 

utgöra det stöd de önskar och som den sjuke behöver. 

 I uppsatsen berördes tankar om åldersanpassad vård och okunskap relaterat till det berörda 

åldersspannet. Författarna anser det relevant att utforma studier som syftar till att ta reda på 

hur unga som gamla påverkas av att vårdas tillsammans, samt undersöka om det kan bidra till 

högre livskvalitet för den unga patienten om sjuksköterskor och övrig vårdpersonal utbildas i 

att vårda unga individer.  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land, tidsskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Corbeil, A., Laizner, A. 

M., Hunter, P. & 

Hutchison, N. 

The experience of 

uncertainty in young 

adults with cancer 

2009, Kanada, Cancer 

nursing. 

Syftet var att beskriva 

upplevelsen av 

osäkerhet hos unga 

vuxna med cancer 

Kvalitativ beskrivande studie 

med semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. 6 

st deltagare som alla hade en 

cancerdiagnos och var mellan 

19-30 år.  

Författarna använde konstant 

jämförelse och undersökte 

innehållet i varje underlag 

separat för att urskilja vanliga 

ord, fraser och uttalanden.   

Tre teman urskiljdes: “Typer av 

osäkerhet”, “Visshet, hjälp eller 

inte?” och “Hantering av osäkerhet” 

Coyne, E. & Borbasi, 

S. 

Holding it all together: 

breast cancer and its 

impact on life for 

younger women 

2006, Australien, 

Contemporary Nurse: 

a Journal for the 

Australian Nursing 

Profession. 

Syftet var att utforska 

erfarenheterna av att 

leva med bröstcancer 

som kvinna under 50 

år 

Kvalitativ studie. 6 st 

engelsktalande kvinnor som 

hade haft bröstcancer under 

minst 12 månader och som var 

mellan 29-43 år deltog. 

I linje med feministiska 

traditioner användes 

djupintervjuer för 

datainsamlingen och 

deltagarprocessen. Forskarna 

etablerade en relation med 

deltagarna före intervjun där 

man lyssnade aktivt och 

uppmuntrade kvinnorna att tala 

öppet. Kategorier identifierades 

av de fenomen som deltagarna 

lyfte mest.  

Tre teman urskiljdes: Diagnosen – 

att vara stark, Inverkan på familjen 

och Livet efter behandling.  

Elad, P., Yagil, Y., 

Cohen, L., & Meller, I. 

A jeep trip with young 

adult cancer survivors – 

2003, Israel, Support 

care cancer. 

Syftet var att en 

jeepresa i Grekland 

Kvalitativ studie. 17 st, 10 

kvinnor och 7 män, som för 

Åtta problemområden upptäcktes. 

Osäkerhet och rädsla inför återfall, 
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lessons to be learned skulle leda till en 

öppen kommunikation 

bland unga 

cancersjuka med 

liknande erfarenheter 

närvarande inte hade en aktiv 

behandling, som var vältränade 

nog för en sådan typ av resa 

och som att var villiga att vara 

sändebud för andra unga 

cancerpatienter i framtiden 

deltog. Dessa valdes ut av 70 st 

och var mellan 20-29 år.  

Filmning och inspelning 

genomfördes, samt en del 

intervjuer. En innehållsanalys 

av materialet gjordes. 

Analysresultatet presenterades 

sedan för en läkare och för en 

socionom för att sedan 

bekräftas. 

beroende kontra självständighet, 

känna sig utanför och annorlunda, att 

ge upp fantasier och drömmar, oro 

om kroppsuppfattning, intimitet: 

”ingen vill vara med någon som är 

sjuk”, oro om sexualitet och 

fertilitet, yrkesmässiga och 

pedagogiska frågor. 

Kareema- Ramini, S., 

Brown, R., & Buckner, 

E. B. 

Embracing changes: 

adaption by adolescents 

with cancer 

2008, USA, Pediatric 

nursing. 

Syftet var att använda 

Roy Adaptation Model 

(RAM) för att 

undersöka 

anpassningsstrategier 

för ungdomar med 

cancer. 

 

Kvalitativ, teoribaserad, 

deskriptiv studie. 4 st 

engelsktalande deltagare som 

hade en cancerdiagnos och var 

mellan 16-25 år deltog. 

Kriterier var även att de skulle 

ha deltagit på ett sommarläger 

för barn med cancer och att de 

inte hade varit på sjukhuset de 

senaste 6 månaderna.  

Öppna intervjufrågor ställdes. 

Utredare och sjuksköterska 

analyserade intervjusvar separat 

och en enighet nåddes om vilka 

erfarenheter som var 

framträdande. 

Resultaten från intervjuerna tydde på 

ett antal copingbeteenden och 

adaptiva lägen relaterade till RAM: 

Fysiologiskt läge; Illamående, 

kräkningar, trötthet, svaghet och 

smärta. Självuppfattningsläge; 

uppskattning inför livet, snabbare 

mognad jämfört med de i samma 

ålder. Rollfunktionsläge; önskan 

om att känna sig normal 

(individuella känslor om detta läge) 

och Ömsesidigt läge; starkt stöd 

från familjen, starkare band och 

bättre kommunikation,    

Keim-Malpass, J., & 

Steeves, R. H. 

Talking with death at a 

diner: young women’s 

online narratives of 

2012, USA, Oncology 

nursing forum. 

Syftet var att få ett 

perspektiv på unga 

kvinnors upplevelser 

En kvalitativ analys av online-

bloggar baserad på 

hermeneutisk fenomenologi. 16 

Teman identifierades om hur 

kvinnorna bearbetade sin diagnos: 

Leva i mitten vilket kunde förklaras 
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cancer av cancer, genom 

sjukdomsbloggar. 

kvinnor med cancer och som 

skrivit en blogg baserad på 

erfarenheter av att leva med 

cancer i åldern 20-39 deltog.  

All text från bloggarna 

analyserades genom att det 

lästes flera gånger för att 

möjliggöra en tolkning och 

genom en line-by-line analys av 

teman och betydelser. 

av deltagarna som att livet 

förändrades för alltid, Det nya 

normala förklarades som att all 

energi var riktad mot att bekämpa 

sjukdomen, Brådska; kvinnorna 

upplevde en känsla av att uppnå 

milstoplar i livet som tidigare inte 

varit lika viktiga, Övergången i 

avgrunden beskrevs av kvinnorna 

som att även om de för en period 

inte hade några tecken på sjukdom 

så var det inte lätt att leva normalt, 

varken psykiskt och fysiskt. Man tog 

ingenting för givet och tiden var 

viktig. 

Kim, B. & Gillham, D. 

M. 

The experience of 

young adult cancer 

patients described 

through online 

narratives. 

2013, USA, Cancer 

nursing. 

Att utforska 

erfarenheterna för att 

få en bättre förståelse 

för unga vuxna 

drabbade av cancer 

genom att studera 

deras berättelser online 

via tex bloggar.  

En kvalitativ, deskriptiv 

undersökning av bloggar 

användes för att undersöka 

unga cancerdrabbade patienters 

erfarenheter under/efter cancer. 

Bloggarna skrevs av 34 kvinnor 

och 12 män som alla var mellan 

20-40 år. 

Blogginnehåll som skrevs 

under en och samma månad 

valdes ut. 

Inkluderings- och 

exkluderingskriterier användes 

för att hitta lämpliga webbsidor, 

den webbsida som mest 

motsvarade urvalskriterierna 

valdes för analys. En kvalitativ 

innehållsanalys användes. 

Under datainsamlingsprocessen 

genererades data oberoende.  

10 huvudteman identifierades; 

fysiska bördor; framtidsutsikter; 

isolering (fysisk och psykisk); skuld; 

dödlighet; synen på cancer; skapa en 

positiv attityd; sjukvård; social 

gemenskap online; 

canceröverlevnad. 
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Kyngäs, H., Mikkonen, 

R., Nousiainen, E. M., 

Rytilahti, M., 

Seppänen, P., 

Vaattovaara, R. & 

Jämsä,T. 

 

Coping with the onset 

of cancer: coping 

strategies and resources 

of young people with 

cancer 

2000, Finland, 

European journal of 

cancer care. 

Syftet var att ta reda på 

hur ungdomar med en 

cancerdiagnos klarar 

det vardagliga livet, 

vilka resurser och 

vilka copingstrategier 

de 

använder sig av. 

Kvalitativ studie. 14 st som 

hade haft cancer i mer än 2 

månader och som på ett 

universitetssjukhus fick 

behandling eller gick på 

kontroller och som var mellan 

16-22 år deltog. Datainsamling 

skedde genom intervjuer med 

öppna frågor. Intervjumaterialet 

analyserades genom 

innehållsanalys. 

Strategierna som användes för 

coping var; känslofokuserande, 

värdefokuserande och 

problemfokuserande.Viktiga 

copingstrategier var det sociala 

stödet, tron på att bli bättre och att 

återgå till det normala livet. 

Emotionellt stöd och information 

från vårdpersonal samt viljan att 

kämpa och tron på gud var också 

viktiga strategier. 

Miedema, B., 

Hamilton, R. & Easley, 

J. 

From “invincibility” to 

“normalcy”: 

Coping strategies of 

young adults 

during the cancer 

journey. 

2007, Kanada, 

Palliative and 

supportive care. 

Att förstå 

erfarenheterna hos 

unga vuxna med 

cancer. 

Kvalitativ studie. 15 st 

deltagare som hade fått en 

cancerdiagnos mellan 20-35 år, 

som under den aktuella studien 

var mellan 21-43 år deltog. 

Intervjuer med öppna frågor 

hölls. Underlaget lästes 

individuellt direkt efter att 

intervjuerna blivit återgivna. 

När intervjuerna analyserats 

framstod 3 teman; fördröjd diagnos; 

stödproblematik; copingstrategier. 

De valde dock att endast diskutera 

copingstrategierna, där de också 

hittade ett mönster som tycktes 

finnas bland de olika strategierna; 

målet, att leva ”normalt”. 

Prince-Paul, M. Understanding the 

meaning of social well-

being at the end of life. 

2008, USA, Oncology 

nursing forum. 

Att få en ökad 

förståelse för det 

sociala välbefinnandet, 

en dimension av 

livskvalitet, utifrån 

döende individers 

perspektiv. 

Kvalitativ studie. 8 st obotligt 

sjuka patienter med cancer, 

boendes i sina privata hem 

valdes ändamålsenligt ut från 

ett stort ideellt hospiceprogram 

i USA. Deltagarna var mellan 

44-74 år. 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor hölls ur ett 

fenomenologiskt och 

hermeneutiskt perspektiv. 

Inspelade intervjuer och 

transkriberade intervjuer 

analyserades enligt 

Giorgimetoden. 

6 teman framträdde som beskrev 

nära personliga förhållanden under 

livets slutskede; betydelsen av 

förhållanden till familj, vänner och 

kollegor; betydelsen av förhållanden 

till Gud eller högre makter; förlust 

och vinst av rollfunktion; kärlek; 

tacksamhet; lektioner i levande. 
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Zebrack, B., Chesler, 

M. A., & Kaplan, S. 

To foster healing 

among adolescents and 

young adults with 

cancer: what helps? 

What hurts? 

2010, USA, Support 

care cancer. 

Syftet var att 

identifiera aspekter av 

beteende som främjar 

eller hämmar hälsosam 

psykosocial 

anpassning för denna 

åldersgrupp. 

Kvalitativ studie.17 st unga 

som fått en cancerdiagnos efter 

18 års ålder och som under den 

aktuella studien var mellan 18-

35 år deltog. Ljudinspelade 

gruppintervjuer hölls.  Konstant 

jämförande analys användes för 

att identifiera och definiera 

teman. En kontinuerlig dialog 

under den analytiska processen 

hölls för att uppnå enighet. 

11 st ”hjälpsamma och 9 st 

”skadliga, sårbara” teman urskiljdes 

i följande kategorier: Informativt 

stöd, Praktiskt stöd, Socialt stöd och 

Emotionellt stöd. 

 

 

 


