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                     Abstrakt 

 

Unga vuxna lever i en tid med många utmaningar och en cancerdiagnos 

påverkar personen fysiskt, psykiskt och socialt. Syftet med litteraturstudien var 

att beskriva psykosociala behov hos unga vuxna med cancer. Elva vetenskapligt 

publicerade artiklar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys vilket 

resulterade i fem kategorier; känslor av osäkerhet inför framtiden, vikten av att 

få information, att återgå till sitt normala liv, vännernas och familjens roll och 

stöd inom sjukvården. Personer upplevde en förlorad ungdom och de beskrev 

den osäkra framtiden som frustrerande och smärtsam. För att hjälpa personen att 

hantera en osäker framtid kan sjuksköterskan ge redskap till självhjälp genom 

information och olika strategier. De psykosociala behoven kan vara svåra att tala 

om men en god relation till personen ger sjuksköterskan möjlighet att se och 

möta dem med utgångspunkt i den enskilda personens situation.  

 

Nyckelord: Unga vuxna, cancer, psykosociala behov, upplevelser, 

inifrånperspektiv, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad 
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Att drabbas av sjukdom är ett hot mot livet och mot hela ens existens. Sjukdomen upplevs 

som en störning i livet och ger en känsla av oordning och kaos. Den påverkar ens planer och 

drömmar i livet, och man kan uppleva en sänkt kapacitet och begränsningar i vardagen 

(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Toombs (1993, s. 90) menar att människor vid 

sjukdom kan uppleva en känsla av förlorad frihet och kontroll över sitt eget liv. Enligt 

Epelman (2013) genomgår ungdomar och unga vuxna en tid i livet som är unik, men också 

turbulent då det sker förändringar hos personen fysisk, psykiskt, socialt och känslomässigt. 

Det är även under denna period i livet som en persons värderingar, identitet och personliga 

autonomi utvecklas. För de som drabbas av allvarlig sjukdom som innebär stora förändringar i 

livet kan denna utveckling störas.  

 

Var tredje person kommer någon gång under sitt liv att drabbas av en cancersjukdom. Cancer 

är en sjukdom där kroppens celler förlorar kontrollen och cancerceller utvecklas. 

Cancercellerna delar sig sedan okontrollerat någonstans i kroppen och bildar gradvis en tumör 

som växer och blir allt större. Cancercellerna kan sprida sig vidare och bilda dottertumörer, så 

kallade metastaser. Olika cancerformer skiljer sig från varandra då de utvecklas i olika 

förlopp och hastighet. Cancersjukdom är ungefär lika vanligt hos båda könen, och de 

vanligaste cancersjukdomarna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer samt hudcancer 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Att få en cancerdiagnos innebär en påverkan på livskvaliteten och ett hot mot ens existens 

(Mills & Sullivan, 2009). Det är en traumatisk upplevelse som börjar med de tidiga 

symtomen, följt av diagnos, behandling och till slut tillfrisknade eller död. Det kan vara svårt 

för personen att hinna acceptera den livshotande diagnosen innan denne tvingas besluta om 

och genomgå behandling. Det har visat sig att en cancerdiagnos ger en starkare reaktion än 

andra allvarliga sjukdomsdiagnoser, och den påverkar den mentala hälsan, det sociala livet 

och den dagliga funktionen (ibid.). Utöver de sociala och psykiska konsekvenser sjukdomen 

har ger behandlingen av sjukdomen även fysiska besvär som trötthet, smärta och illamående 

(Wu, Chin, Haase & Chen, 2009).   

 

Definitionen för vilken åldersgrupp de unga vuxna tillhör skiljer sig åt och det finns ingen 

allmänt vedertagen definition. Enligt the National Cancer Institute (2006) är personerna i 

gruppen ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 39 år gamla.  
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För en ung person med cancer påverkas livet på många plan rörande sexualitet, 

självständighet, utbildning, familjeliv och umgänge. Det är viktigt att som sjuksköterska 

kunna möta behov rörande förlust och osäkerhet hos unga vuxna med cancer och kunna ge 

dem stöd att hantera sin nya verklighet (Pillet, 2010). Enligt Marris, Morgan och Stark (2011) 

har tonåringar och unga vuxna med cancer specifika vårdbehov som inte alltid kan tillgodoses 

i den traditionella sjukvården. Dessa personer befinner sig i en ålder med många utmaningar 

på det psykosociala, biologiska och sociala planet och det är den tiden då de självständigt ska 

fatta livsavgörande beslut samt bilda familj (Marris et al., 2011). Det har visat sig att unga 

vuxna med cancer ofta är mer oroade över vilken effekt diagnosen ska ha på deras vardagliga 

liv än vad de är över tanken på döden (Pillet, 2010). 

 

Exempel på psykosociala behov kan vara behov av hjälp med att hantera känslor som ångest, 

oro, ilska, sorg eller rädsla. Det kan också vara ett behov av hjälp att hantera depression, 

förändringar sjukdomen orsakar eller rollförluster (Choi, Park, Park & Park, 2012). Som 

sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om att unga vuxna personer med cancer 

psykosociala behov kan skilja sig från behoven hos andra personer med cancer i andra 

åldersgrupper, samt hur man kan identifiera och tillgodose dessa behov. 

 

Den yngre personen har ett annat fokus i livet än den äldre och får därför helt andra behov, 

som inte alltid tillgodoses på en traditionell vårdavdelning. Den yngre personen befinner sig i 

en del av livet då det händer mycket och många livsavgörande beslut ska fattas. De 

psykosociala behov som uppstår hos dessa personer kan vara både känsliga att tala om och 

svåra att sätta ord på. Det är av största vikt att dessa personer får den omvårdnad och det stöd 

de behöver utan att alltid behöva be om det och därför behöver sjuksköterskor få en större 

förståelse och kunskap om detta ämne. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

psykosociala behov hos unga vuxna personer med cancer.    

 

Metod 

En kvalitativ design med ett inifrånperspektiv har valts då syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva psykosociala behov hos unga vuxna personer med cancer. Kvalitativ 

forskning är en form av forskning där fokus ligger på människors erfarenheter och den värld 

de lever i. Vid kvalitativ metod studeras människors beteenden, känslor, upplevelser och vad 

som är det viktiga i just deras liv (Holloway & Wheeler, 2006, s. 3).  
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Litteratursökning   

En systematisk litteratursökning via de bibliografiska referensdatabaserna inom medicin- och 

hälsoforskning PubMed, MEDLINE, PsycINFO och CINAHL genomfördes för att finna 

relevanta vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie. Inledningsvis gjordes en 

pilotsökning för att säkerställa att det fanns tillräckligt med forskning inom området. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 65) menar på att för att publiceringsbias skall 

undvikas så är det nödvändigt att använda ett antal olika databaser. Sökorden som användes 

kombinerades med varandra genom den booleska sökoperatören AND (Willman et al., 2006, 

s. 66-67). I denna litteraturstudie användes sökorden young adults, AYA, needs, cancer, 

patient, psychosocial, diagnosed, qualitative, experiences, coping, interviews och young* 

(Tabell 1).  

 

För att begränsa urvalet användes inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier är de 

kriterier som finns i urvalets grund (Polit & Beck, 2008, s. 338).  Inklusionskriterier i denna 

litteraturstudie var kvalitativa studier, engelsk- eller svenskspråkiga, deltagare i åldrarna 15-

39 år, publicerade mellan år 2000-2013 samt peer reviewed. Exklusionskriterier var studier 

som endast innefattade deltagare under 18 år samt studier som endast såg till behoven efter 

cancersjukdomen. I denna litteraturstudie ligger fokus på personer mellan 15 till 39 år då 

mycket av det mest relevanta tillgängliga vetenskapliga materialet inom ämnet fått uteslutas 

vid en smalare åldersgrupp samt då det vid litteraturgenomgången var den åldersgrupp som 

användes mest frekvent. Abstrakt lästes på de artiklar vars titlar svarade mot studiens syfte. 

Utifrån denna genomläsning valdes de artiklar ut som också uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. Detta resulterade i att 11 artiklar valdes ut till analys.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: psykosociala behov hos unga vuxna personer med cancer 

PubMED 2013-09-13 Begränsningar: 2003-2013, English language 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1. FT Young adults   451, 981 0 

2. FT AYA   715 0 

3. FT Needs   235, 388 0 

4. FT Cancer 2, 843 275 0 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 37 1 

MEDLINE 2013-09-11 Begränsningar: 2003-2013, Peer reviewed, English language, (Adult, Adolescent, Young 

adult) 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1. FT Cancer  1, 337 425 0 

2. FT Needs   572, 787 0 

3. FT Young adults   511, 125 0 

4. FT Qualitative   109, 792 0 

5. FT Psychosocial 61, 233 0 

6. FT Diagnosed    321, 659 0 

7. FT Patient    4, 570 052 0 

8.  1 AND 2 AND 3 AND 4    117 4 

9.  7 AND 1 AND 6 AND 4 14 2 

PsycINFO 2013-09-17 Begränsningar: 2003-2013, Peer reviewed, English language 
Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 
1. FT Cancer 52, 431 0 

2. FT Young adults 94, 586 0 

3. FT Experiences   375, 630 0 

4. FT Needs 301, 299 0 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 67 1 

*FT – Fritextsökning 
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Forts tabell 1 Översikt av litteratursökning 

CINAHL 2013-09-17 Begräsningar: 2000-2013, 2003-2013, Peer reviewed, English Language, Adult 19-44 

years 
Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 
1. FT Cancer    120, 704 0 

2. FT Young*  90, 650 0 

3.  FT Interviews    104, 631 0 

4. FT Young adults    7, 528 0 

5. FT Coping    26, 040 0 

6.  1 AND 2 AND 3    280 1 

7.  4 AND 1 AND 5 14 2 

*FT – Fritextsökning 

Summa litteratursökning             11  

 

Kvalitetsgranskning    

De artiklar som passade in på inklusionskriterierna och exklusionskriterierna i denna 

litteraturstudie kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006, s. 156-157) bilaga H: 

”Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning Protokollen av studier med kvalitativ metod”. 

innehöll 14 frågeställningar där varje jakande svar gav 1 poäng. Poängen omvandlades sedan 

till procent där 80-100 % motsvarade hög kvalitet, 70-79 % motsvarade medelhög kvalitet 

och 60-69 % motsvarade låg kvalitet. En översikt av kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 

2. 

 

Tabell 2 Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=11) 

Författare 

(År) 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel,  

Låg) 
Chapple, et al. 

(2007) 

Kvalitativ 19 män 

16-26 år 

Semistrukturerade- 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Viktigt med bra 

rådgivning av en 

professionell 

vårdpersonal som 

känner sig bekväma i 

situationen. Unga 

vuxna ska kunna få 

kunskap, råd och stöd 

av infertilitet vid 

cancerbehandling. 

Hög 

 



8 

 

 

Forts Tabell 2 Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=11) 

Författare 

(År) 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel,  

Låg) 
Cooke, et al. 

(2011) 

Kvalitativ 24 st 

13 kvinnor 

11 män 

19-24 år 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Funna teman; 

sexualitet, hög 

fatigue, depression, 

problem med skola, 

jobb, familj och 

självständighet. 

Förändringar i roller 

och förhållanden, 

pengar, religion, 

osäkerhet och rädsla. 

Hög 

Corbeil, et al. 

(2009) 

Kvalitativ 6 st 

3 kvinnor 

3 män 

19-30 år 

Intervjuer. 

Grundad teori. 

Osäkerhet är centralt 

hos dessa patienter 

och vårdpersonal bör 

veta och vara redo att 

möta detta. Det finns 

ett behov av 

information och stöd. 

Tre teman rörande 

osäkerhet hittades; 

typer av osäkerhet, 

att hantera osäkerhet 

och är säkerhet 

positivt eller negativt. 

Hög 

David et al. 

(2012) 

Kvalitativ 7 st 

3 kvinnor 

4 män 

18-24 år 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Psykosocialt stöd är 

viktigt. Det finns ett 

behov av 

åldersanpassad 

information. 

Förändrande 

kroppsbild ger 

negativa upplevelser. 

Unga patienter har 

specifika behov 

rörande identitet som 

vårdpersonal bör ha 

kännedom om. 

 

 

 

 

 

Hög 
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Forts Tabell 2 Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=11) 

Författare 

(År) 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel,  

Låg) 
Keim-Malpass 

& Steeves. 

(2012) 

Kvalitativ 16 kvinnor 

20-39 år 

Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Att bearbeta sin 

diagnos vid 

diagnostillfället, 

behandlingen och det 

nya livet. Betydelsen 

att få dela berättelse 

och få socialtstöd. Att 

få bättre förståelse 

över det 

känslomässiga- och 

psykosocialabehoven. 

Hög 

Kumar & 

Schapira. 

(2012) 

Kvalitativ 15 st 

10 kvinnor 

5 män 

18-30 år 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tre teman kunde tas 

fram; inre 

förändringar, 

interaktion med 

omvärlden samt 

roller och integritet i 

samhälle/sjukhus. 

Hög 

Kyngäs, et al. 

(2000) 

Kvaliativ 14 st 

16-22 år 

Intervjuer. 

Innehållsanalys. 

För unga vuxna är 

socialt stöd från 

familj, vänner och 

vårdpersonal viktiga 

copingstrategier. 

Hög 

Miedema et al. 

(2007) 

Kvalitativ 15 st 

9 kvinnor 

6 män 

21-43 år 

Intervjuer. Grundad 

teori. 

De copingstrategier 

deltagarna använde 

varierade efter person 

och stadie i 

sjukdomen. Det liv 

som fanns innan 

sjukdomen påverkade 

också vilka 

copingstrategier som 

användes. Målet för 

deltagarna var att 

uppnå en slags 

”normalitet”, 

antingen genom att 

göra förändringar 

eller genom att ta vid 

där de befann sig 

innan sjukdomen. 

Hög 
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Forts Tabell 2 Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=11) 

Författare 

(År) 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel,  

Låg) 
Pattersson, et al.  

(2012) 

Kvalitativ 14 st 

8 kvinnor 

6 män 

18-24 år  

Fokusgrupp/ 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Sex teman gällande 

unga cancerpatienters  

behov hittades, 

information, stöd, 

dagligt liv, 

känslomässigt stöd, 

hitta sin identitet och 

hälsovård. 

Hög 

Thompson et al. 

(2009) 
Kvalitativ 8 st 

5 kvinnor 

3 män 

22-30 år 

Fokusgrupper. 

Grundad teori. 

De funna behoven 

delades in i tre 

huvudkategorier; oro 

över hälsan, 

framtiden och resten 

av behandlingen. 

Hög 

Zebrack et al. 

(2010) 

Kvalitativ 17 st 

18-35 år 

Fokusgrupper. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagarna hade 

upplevt 

kommunikationen 

som kunde ha positiv 

eller negativ effekt, 

dock oftast positiv. 

Det fanns behov av 

socialt, 

känslomässigt, 

praktiskt samt 

informationsmässigt 

stöd. 

Medel 

 

Analys  

För att analysera det vetenskapliga materialet användes en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Enligt Downe-Wambolt (1992) är den manifesta kvalitativa 

innehållsanalysen en analysmetod som ger en djupare förståelse och kunskap om det fenomen 

som ska studeras. Forskaren kan systematiskt och objektivt studera den data som samlats in. 

Den manifesta ansatsen innebär att slutsatser dras från de faktiska och synliga data i texterna 

utan att någon tolkning av underliggande mening görs.  

 

Analysprocessen startade med att samtliga artiklars resultat lästes igenom upprepade gånger 

för att ge en klar bild av dess innehåll. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är 

viktigt att läsa varje vetenskapligt material upprepade gånger för att få en helhetsbild och för 
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att undvika missuppfattningar. Enligt Downe-Wamboldt (1992) ska sedan meningsbärande 

textenheter som svarar mot studiens syfte tas ut. En textenhet kan vara antingen ett ord eller 

en hel mening. Textenheter som svarar mot syftet i denna litteraturstudie extraherades och 

översattes till svenska på ett så noggrant sätt som möjligt. De extraherade textenheterna 

kondenserades sedan. Downe-Wamboldt (1992) beskriver kondensering av textenheter som 

ett moment där textenheterna görs kortare och mer lätthanterliga utan att låta de förlora sitt 

innehåll. För att säkerställa spårbarheten till källan kodades varje textenhet. De kondenserade 

textenheterna kategoriserades in i grupper tillsammans med andra textenheter med liknande 

innehåll, och detta skedde i tre steg. Den första kategoriseringen resulterade i 20 kategorier, 

den andra i 8 kategorier och den tredje i 5 slutgiltiga kategorier. 

 

Resultat 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Känslor av osäkerhet inför framtiden 

Vikten av att få information 

Motivation och stöd för att kunna återgå till ett normalt liv 

Stöd från vänner och familj 

Stöd inom sjukvården 

 

 

Känslor av osäkerhet inför framtiden 

I flertalet studier (Cooke, Chung & Grant 2011; Corbeil, Laizner, Hunter & Hutchison, 2009; 

Thompson, Palmer & Dyson, 2009) framkom att unga vuxna personer med cancer upplevde 

att diagnosen innebar en osäkerhet inför framtiden och framtida sysselsättning. De upplevde 

en vilsenhet efter diagnosen som orsakade osäkerhet och ett behov av hjälp att hitta rätt väg i 

livet (Thompson et al., 2009). I en studie av Corbeil et al. (2009) beskrev personer att de 

mådde bra av att sätta upp mål inför framtiden trots osäkerheten, medan andra upplevde det 

för smärtsamt. Studier (Chapple et al., 2007; Corbeil et al., 2009; Keim-Malpass & Steeves, 

2012) visade att personer kände oro över att inte kunna planera sin framtid efter 

cancerdiagnosen.  

 

“It’s virtually impossible to plan, you can maybe do two days but more than that 

it just doesn’t make any sense. I can’t predict anything. I can’t plan anything on 

a long term. I have to take it on a daily basis.” (Corbeil et al., 2009, s. 24) 
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I en studie av Corbeil et al. (2009) beskrev unga vuxna personer med cancer att de upplevde 

stress över att inte kunna fortsätta med sina planer i livet, till exempel husköp. Ett stort 

problem var att känna osäkerhet över om de skulle uppnå sina livsmål. De beskrev 

osäkerheten inför framtiden som ”en känsla av att leva i limbo” (Keim-Malpass & Steeves, 

2012). I en studie av Corbeil et al. (2009) upplevde personer ett sänkt självförtroende i och 

med cancerdiagnosen och de kände sig svikna av sina mentala och fysiska förmågor. De 

upplevde en osäkerhet inför vad de klarade av och det resulterade i att de blev mer tveksamma 

till att prova på nya saker. Personer i en studie av Corbeil et al. (2009) upplevde en osäkerhet 

över vad de hade åstadkommit tidigare i livet och vilket värde det hade när de sedan blev 

sjuka. De beskrev en känsla av meningslöshet till följd av detta. 

 

I studier (Chapple et al., 2007; Corbeil et al., 2009; Patterson, Millar, Desille & McDonald, 

2012) beskrev personer med cancer att de upplevde osäkerhet över framtida fertilitetsproblem. 

De som fått sin diagnos i de sena tonåren eller tidiga vuxenlivet upplevde inte att 

fertilitetsproblem var något central problem i början av sjukdomstiden då det varit upptagna 

med att njuta av livet. De beskrev att oron hade ökat med stigande ålder (Chapple et al., 2007; 

Patterson et al., 2012). Personer i en studie av Corbeil et al. (2009) beskrev att de känt sig 

chockade när de fått informationen om att behandlingen kunde påverka fertiliteten.  

 

Studier (Corbeil et al., 2009; David, Williamson & Owen-Tilsley, 2012; Kyngäs et al., 2000) 

visade att personer kände osäkerhet, oro och rädsla för behandlingen och dess biverkningar. 

Personer i en studie (David et al., 2012) uttryckte en oro inför de biverkningar som kunde 

uppstå senare i livet relaterat till cancerbehandlingen. I en studie av Corbeil et al. (2009) 

beskrev personer den stora frustration och osäkerhet behandlingen hade medfört. Det som 

upplevdes som svårast var att inte veta hur länge behandlingen skulle pågå eller om den ens 

gav effekt. Att behöva lämna sin familj på grund av behandlingar samt att inte ha nog med ork 

för barnen, väckte en större rädsla hos personer än själva döden (Kyngäs et al., 2000).  

 

Personer i studier av Corbeil et al. (2009) och Patterson et al. (2012) uttryckte ett behov av 

stöd inför att möta döden. De ansåg att de förlorat sin ungdom genom att tvingas möta tanken 

på sin egen dödlighet. Enligt Corbeil et al. (2009) upplevde personer osäkerhet inför döden 

och det faktum att de till exempel inte kunde garantera sitt barn att de skulle finnas där för 

dem när de växte upp. 
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Vikten av att få information 

I studier (Kyngäs et al., 2000; Thompson et al., 2009; Zebrack, Chesler & Kaplan, 2010) 

framkom att unga vuxna personer med cancer uppskattade den kunskap vårdpersonal hade 

samt den förklaring som gavs för att de skulle förstå sin cancerdiagnos. Informationen gav 

förutom förståelse även stöd. Personer i studier (Chapple et al., 2007; David et al., 2012; 

Zebrack et al., 2010) ansåg att informationen som gavs av vårdpersonalen skulle vara konkret 

och åldersanpassad. Mötet med vården beskrevs dock som att komma till en ny värld med ett 

främmande språk vilket orsakade stress (Miedema, Hamilton och Easley, 2007). Enligt studier 

(Miedema et al., 2007; Pattersson et al., 2012; Zebrack et al., 2010) upplevde personer ett 

missnöje då informationen gavs på ett olämpligt sätt och kände frustration när de blev 

feldiagnostiserade eller fick vänta på diagnos (Kyngäs et al., 2000; Zebrack et al., 2010). 

 

 I studier (Chapple et al., 2007; Pattersson et al., 2012) framkom det att personer inte fick 

tillräcklig och i bland motsägelsefull information då olika vårdpersonal gav olika information. 

Det framkom även att personer inte kunde ta in all information eller fatta beslut då de befann 

sig i ett chocktillstånd (Chapple et al., 2007). David et al. (2012) beskrev i sin studie att unga 

vuxna personer med cancer kände sig orkeslösa och levde i förnekelse av sin cancersjukdom 

som orsakade att de inte kunde uttryckte de frågor och funderingar de hade vilket ledde till 

minskad förståelse för sin sjukdom och de olika behandlingsalternativen. Personer i en studie 

(Pattersson, et al., 2012) upplevde ett behov av att få veta sina rättigheter inom vården och få 

tillgång till den information som krävdes för att kunna fatta beslut. De beskrev sig dock 

uppleva att de var tvungna att själva vara aktiva och kräva informationen. Enligt David et al. 

(2012) studie uttryckte de unga vuxna också ett behov av lättillgänglig information att delge 

sina anhöriga. 

 

“Another participant was told that little could be done for him and he should 

seek palliative care. The participant responded: I did not even know what that 

palliative care was. “ (Miedema et al., 2007, s. 45) 

 

En studie (Kyngäs et al., 2000) visade att personer upplevde en känsla av stöd då de sökte 

egen information och de kunde använda detta som en copingstrategi för att hantera osäkerhet.  

Enligt Patterson et al. (2007) sökte de information angående frågor om olika behandlingar och 

läkemedel. Flera studier (Corbeil et al., 2009; David et al., 2012; Patterson et al., 2012; 

Zebrack et al., 2010) visade att personer upplevde ett behov av ålderanpassad vård och 
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beskrev sig uppleva enligt Corbeil et al. (2009) en känsla av osäkerhet då behandlingen var 

framtagen för andra åldersgrupper. I Patterson et al. (2012) studie beskrev personer att de 

tyckte att det rådde brist på forskning rörande behandling av cancer hos unga vuxna. 

 

“In fact, they cannot fulfill my expectations because they don’t know if it 

(treatment) is going to work, they don’t understand everything. They can’t tell 

me if the chemo is going to work because there are no numbers for people of my 

age because the studies are not done specifically on my age group. They don’t 

even know if it works for my age (group). It’s not their fault but it’s difficult not 

knowing.” (Corbeil et al., 2009, s. 21) 

  

Motivation och stöd för att kunna återgå till ett normalt liv 

I flertalet studier (Corbeil et al., 2009; Miedema et al, 2007; Zebrack et al., 2010) beskrev 

unga vuxna med cancer att de kände motivation till att överleva sjukdomen. Enligt Zebrack et 

al. (2010) motiverades unga vuxna av sina kamrater till att komma ut och aktivera sig vilket 

gav dem en känsla av normalitet i livet. En studie av Miedema et al. (2007) visade att 

motivationen fanns i strävan efter att övervinna sjukdomen. Personer i studier (Corbeil, et al., 

2009; Kumar & Schapira 2012) ansåg att cancerdiagnosen innebar ett avbrott i deras normala 

liv. Enligt studier (Cooke et al., 2011; Keim-Malpass & Steeves, 2012; Kumar & Schapira, 

2012; Kyngäs et al., 2000; Patterson et al., 2012; Thompson et al., 2009) ville de kunna återgå 

till sina normala liv som de hade innan så snart som möjligt efter sin cancersjukdom. 

 

Enligt Thompson et al. (2009) beskrevs personer att intensiteten av cancerbehandlingen 

medförde svårigheter i att kunna upprätthålla sin normala sysselsättning eller finna en ny samt 

att personer upplevde en försämrad självbild gällande kropp, identitet, självkänsla, 

anpassningsförmåga och uppmärksamhetsnivå efter behandlingen. Fri tillgång till olika 

psykosociala stödtjänster upplevdes kunna hjälpa dem att komma tillbaka till det normala 

livet. Studier (Corbeil et al., 2009; Miedema et al., 2007, Patterson et al., 2012) beskrev hur 

personer upplevde att de förändrades efter avslutad cancerbehandling, och svårigheterna att gå 

tillbaka till livet som det var innan. Corbeil et al. (2009) beskrev hur personers prioriteringar, 

hela synsätt och sätt att agera förändrades. I en studie (Patterson et al., 2012) upplevde 

personer en känsla av vilsenhet, osäkerhet till sig själv och brist på självkänsla. Det upplevde 

ett behov av hjälp med att sätta upp mål inför framtiden. Personer i en studie (Keim-Malpass 

& Steeves (2012) upplevde att övergången från att vara svårt sjuk och tvingas möta döden, till 
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att bli frisk och återgå till det normala livet skapade förvirring och stress.  

 

”The transition between death and the “second life” we’ve been given is 

massively confusing and distressing, almost as much as the task of readying 

oneself for death.” (Keim-Malpass & Steeves, 2012, s. 377)  

 

Flertalet studier (Cooke et al., 2011; Keim-Malpass & Steeves, 2012; Kumar & Schapira, 

2012; Thompson et al., 2009) visade att personers roller och identitet påverkades av 

cancersjukdomen men också blev en del av identiteten (Patterson et al., 2012). Övergången 

från det normala livet till att vara sjuk orsakade en identitetskris. I en studie av Kumar och 

Schapira (2012) upplevde yngre personer att det var en stor kontrast mellan att vara tvungen 

att hantera sin sjukdom och problemen den medförde till att koncentrera sig på övergången till 

vuxenlivet som deras friska jämnåriga. Personer i studier (Corbeil, et al., 2009; Kumar & 

Schapira, 2012; Pattersson, et al., 2012) beskrev att de påverkades negativt när deras utseende 

förändrades i samband med sjukdomen och detta orsakade en oro hos dem. Utseendet 

upplevdes vara viktigt och förändringar påverkade både deras självbild och sexualitet. 

Personer i studier (Cooke et al., 2011; Thompson et al., 2009) beskrev även att rollerna i 

hemmet skiftade till följd av cancersjukdomen. Kumar och Schapira (2012) visade att 

personer kan uppleva förlusten av fysisk kontroll som mycket svår och Corbeil et al. (2009) 

beskriver hur personer upplevde att de inte länge kunde delta i samma aktiviteter som deras 

vänner och de kände sig annorlunda än ”normala” personer i deras ålder. Corbeil et al. (2009) 

och Miedema et al. (2007) menade att personer upplever att en cancerdiagnos innebär 

förluster i det normala livet, till exempel vänner. 

 

Stöd från vänner och familj 

I studier (Kyngäs et al., 2000; Thompson et al., 2009; Zebrack et al., 2010) beskrev unga 

vuxna med cancer att det sociala stödet från vänner och familj var av stort värde under 

sjukdomstiden då de förändringar och funderingar som kom med sjukdomen och 

behandlingen skapade ett behov av stöd hos dem (David et al., 2012; Keim-Malpass & 

Steeves, 2012). De beskrev att hela sjukdomstiden hade varit värre i avsaknad av detta stöd 

(Zebrack et al., 2010). I studier (Patterson et al., 2012; Thompson et al., 2009; Zebrack et al., 

2010) beskrev personer att de upplevt det som jobbigt då de inte möttes av förståelse av sin 

omgivning och de upplevde en känsla av svek när familjen varit ett bristande stöd (Miedema 

et al., 2007). Enligt Zebrack et al. (2010) innebar kärlek, uppmuntran och bekräftelse stöd och 
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de uppskattade när någon såg till deras specifika behov genom att vara tillmötesgående. Det 

upplevdes som viktigt att få bli uppmärksammad av andra, känna sig omhändertagen samt få 

känna sig som en vanlig människa (ibid.). Patterson et al. (2012) visade att även de anhöriga 

kunde ha varit i behov av stöd då en cancerdiagnos inneburit en chock för hela familjen samt 

att personer upplevde rädsla över att behöva vara borta från sin familj. 

 

Enligt flertalet studier (Cooke et al., 2011; David et al., 2012; Patterson et al., 2012; 

Thompson et al., 2009; Zebrack et al., 2010) beskrev unga vuxna med cancer vikten av att 

träffa och aktivera sig med andra unga vuxna med cancersjukdom för känslan av stöd. I 

samtal med dem kunde de finna förståelse och empati (Cooke et al., 2011; David et al., 2012; 

Patterson et al., 2009). Även efter sjukdomen kunde personer uppleva ett stöd i dessa samtal 

då de ville göra någonting viktigt av sina liv och kände att de kunde hjälpa andra unga 

cancersjuka genom sina erfarenheter (Thompson et al., 2009).  

 

Flertalet studier (Cooke et al., 2011; Keim-Malpass & Steeves 2012; Patterson, et al., 2012) 

beskrev det beroende till andra som sjukdomen medförde som svårt att hantera. Enligt 

Patterson, et al. (2012) upplevde personer att övergången från att vara självständig till att bli 

beroende var svårast och de uttryckte ett behov av stöd för att lära sig hantera detta och kämpa 

för att återfå sin självständighet. Trots att de hade svårt att hantera sitt beroende uttryckte 

personer i en studie av Keim-Malpass och Steeves (2012) en stor tacksamhet till familj och 

vänner som kunde ge dem den hjälp de behöver.  

 

”I was earning my own money, owned my own car, and had mates over all the 

time. I was very independent, and then, next thing, I was completely dependent.” 

(Patterson et al., 2012, s. 36) 

 

Stöd inom sjukvården 

Studier (Kyngäs et al., 2000; Patterson et al., 2012; Thompson et al., 2009; Zebrack et al., 

2010) visade att unga vuxna personer med cancer upplevde det viktigt att ha någon 

vårdpersonal att samtala med. I Patterson et al. (2012) framkom att de undvek att tala om sina 

problem med anhöriga för att inte skada dem. Enligt Kyngäs et al. (2000) var det både själva 

relationen med vårdgivaren samt vårdgivarens färdigheter och kunskaper som skapade stöd. I 

en studie (Kumar & Schapira, 2012) beskrev personer att de upplevde att de inte fick stöd av 
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sina läkare då de talade på ett sätt som att de stod över dem, men att de i stället fann stöd hos 

sjuksköterskorna.  

 

I studier (Patterson, et al., 2012, Thompson et al., 2009) beskrev personer ett behov av stöd av 

vårdpersonal även efter det att cancerbehandlingen var över och ett behov av att 

vårdpersonalen skulle ha gjort en bedömning om vilka psykosociala behov de hade samt 

upprättat en plan för uppföljning och stöd efteråt innan de skrevs ut. I flertalet studier (Kyngäs 

et al., 2000; Thompson et al., 2009) beskrev personer att vårdpersonalen inte kunde se till 

deras situation. De kände sig övergivna och upplevde att ingen såg deras behov (Thompson et 

al., 2009).  Personer i studier (Miedema et al., 2007; Thompson et al., 2009) upplevde att de 

inte hade blivit erbjudna stöd och de visste inte vem de skulle vända sig till. 

 

Diskussion 

Denna litteraturstudie hade som syfte att beskriva upplevelser av psykosociala behov hos 

unga vuxna personer med cancerdiagnos. Analysen resulterade i fem kategorier: känslor av 

osäkerhet inför framtiden, vikten av att få information, motivation och stöd för att kunna 

återgå till ett normalt liv, stöd från vänner och familj samt stöd inom sjukvården. 

 

I litteraturstudien framkom det att unga vuxna personer med cancer upplevde det svårt hantera 

känslor av osäkerhet inför framtiden och de beskrev den osäkerhet de upplevde inför sin 

cancersjukdom, behandling, framtid och sina egna förmågor att klara av saker som mycket 

smärtsamt och frustrerande. Liknande resultat framkom i Miller (2012) där vuxna personer 

med cancersjukdom upplevde en osäkerhet som sträckte sig förbi sjukdomen och 

behandlingen till personers dagliga liv, förhållanden och liv efter sjukdomen. De upplevde 

osäkerhet rörande diagnos, prognos och behandling, roller och identitet samt kommunikation, 

arbete och relationer. Osäkerhet vid sjukdom kan enligt McCormick (2002) förklaras som att 

inte kunna förutsäga framtiden, med följder som exempelvis osäkerhet inför nytillkomna 

symtom eller osäkerhet inför sin dödlighet. I resultatet i denna litteraturstudie framkom det att 

unga vuxna personer med cancer kände osäkerhet inför vad de klarade av, de kände sig svikna 

av sina förmågor och kände osäkerhet inför att prova nya saker. 

 

I Mishels (1988) teori om osäkerhet i sjukdom definieras osäkerheten som ”oförmågan att 

fastställa meningen av sjukdomsrelaterade händelser” (s. 225). Situationer med tvetydiga, 
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obekanta, oklara, oförutsägbara, obeständiga eller okända faktorer relaterade till sjukdomen 

ligger till grund för osäkerheten (Mishel, 1984). Mishel (1988;1999) menar att alla faser av 

sjukdomen ökar känslan av osäkerhet såsom diagnos, prognos, behandlingsplan samt nya 

obekanta symtom. Teorin beskriver också hur en person som lever med en ständig osäkerhet 

gradvis accepterar och integrerar den i sitt dagliga liv (Mishel, 1990). Osäkerheten kan ses 

antingen som ett hot eller en möjlighet. Att se osäkerheten som en möjlighet innebär en 

förväntan av ett positivt utfall, medan det kan förväntas ett negativt utfall om den ses som ett 

hot. Personer använder strategier för att minska osäkerhet då den förväntas ha ett negativt 

utfall, medan de i stället använder strategier för att bibehålla osäkerheten då den förväntas ha 

ett positivt utfall (ibid.). Osäkerheten kan även hjälpa till att bevara en persons psykiska 

välmående i fall en säker vetskap om till exempel prognosen förväntas orsaka stress. Ur denna 

synvinkel kan osäkerheten ses som en resurs som bidrar till både överlevnad och att kunna 

hantera olika svåra situationer (Brashers, 2001). I resultatet i denna litteraturstudie framkom 

inte osäkerheten som en resurs då unga vuxna personer med cancer upplevde osäkerhet över 

hur länge behandlingen skulle pågå och huruvida den hade någon effekt. Att behöva lämna sin 

familj och inte ha ork för sina barn skapade rädsla. McCormick (2002) menar att aktuell 

forskning är oklar över hur det ska avgöras i vilka situationer sjuksköterskor ska arbeta för att 

minska osäkerheten och i vilka fall de ska arbeta för att bibehålla den. Enligt McCormick 

(2002) kan negativa känslor, till exempel känslomässig smärta, ångest och depression vara 

förknippade med osäkerhet trots att de egentligen kan vara oberoende av varandra. Därför kan 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal arbeta för att minska dessa negativa känslor orsakade 

av sjukdomen samtidigt som de arbetar för att främja och uppmuntra personers uppfattning 

om osäkerheten och utveckla copingstrategier som kan hjälpa personer att tillföra mening till 

livet (ibid.). 

 

I resultatet i denna litteraturstudie visade det sig att vikten av att få information gav både 

förståelse och stöd. Det fanns ett behov av konkret och åldersanpassad information. Unga 

vuxna personer med cancer upplevde att de var tvungna att kräva den information som 

behövdes för att fatta beslut rörande behandling och de uttryckte ett missnöje då 

informationen gavs på ett olämpligt eller tvetydigt sätt. Enligt Abrams, Hazen och Penson 

(2007) bör vårdpersonal göra en bedömning av de utvecklingsmässiga förmågorna hos 

patienten relaterat till ålder. Till exempel bör man förklara patofysiologin vid sjukdom och 

mekanismen för behandlingen för en 14-årig patient medan en 17-åring kan ha svårt att 

acceptera biverkningarna av cytostatikabehandlingen. För ungdomar med cancer kan det vara 
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svårt att inrätta en sexuell identitet eftersom de då behöver erhålla sexuell kunskap, utveckla 

interpersonella relationer och arbeta med kroppsuppfattningen. De flesta ungdomar får detta 

naturligt från jämnåriga och undervisningen i skola, medan de med cancer ofta är isolerade 

från inbördes samtal med vänner och undervisning i skolan. Luoma och Hakamies-Blomqvist 

(2004) menar att personer bör få tillgång till adekvat information om sjukdomen, omsorgen 

och vården. Vårdpersonalen bör vara lyhörd för patientens egna tolkningar av sjukdomen och 

deras behov av begränsning av information, alltså vad personen vill eller inte vill veta. Detta 

för att patienterna kan upprätthålla känslan av hopp. I en studie av Giacalone, Blandino, 

Spazzapan och Tirelli (2005) jämfördes en grupp äldre cancerpatienter med en grupp yngre 

rörande informationsbehov och de två grupperna skilde sig markant i behov av information 

om sjukdomen. De äldre patienterna ville inte få information om diagnos, till skillnad från de 

yngre. Vidare föredrog äldre patienter personlig kommunikation av läkare på en 

patientanpassad nivå med information om sjukdomen, behandlingsmetoder, biverkningar och 

framtiden. Unga patienter ville ha så mycket information som möjligt. I resultatet av denna 

litteraturstudie framkom det att unga vuxna personer med cancer använde informationen som 

en copingstrategi och att ett sätt att få information var att söka den själv då de upplevde att 

sjukvårdpersonalen gav otillräcklig eller ingen information. 

 

Motivation och stöd för att kunna återgå till ett normalt liv framkom i litteraturstudien som ett 

behov hos unga vuxna med cancer. Personer blev motiverade av kamrater att överleva 

cancersjukdomen och komma ut och aktivera sig. Abrams et al. (2007) menar att personer i de 

tidiga tonåren många gånger helst ville undvika sociala situationer när de var sjuka men att de 

ändå ville försöka upprätthålla ett normalt liv och umgås med vänner. De upplevde att hälsa 

och normalitet är det som de helst ville uppnå. Även i denna litteraturstudies resultat framkom 

det att unga vuxna personer med cancer ville återgå till ett normalt liv så snart som möjligt 

efter sjukdomen men att de kunde känna en känsla av vilsenhet då de förändrats som personer 

också i fråga om sina prioriteringar och värderingar. Enligt Luoma och Hakamies-Blomqvist 

(2004) orsakade cancerdiagnos och behandling ovisshet och det var svårt att upprätthålla eller 

återgå till det normala livet efter sjukdomen. Vuxna personer använde sig av förnekelse för att 

bibehålla ett så normalt liv som möjligt. Ett normalt liv kunde handla om att ändra sin livsstil 

så lite som möjligt eller om att delta i samma eller liknande verksamheter som innan 

sjukdomen. De personer som inte kunde upprätthålla ett normalt liv på egen hand uppskattade 

de aktiviteter som hjälpte dem mot detta (ibid.). 
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Resultatet i litteraturstudien visade att förutom en förlust av det normala livet kunde 

sjukdomen även orsaka en förlust av vänner. Personers roller och identitet påverkades av 

sjukdomen, de drabbades av fysiska förändringar och de hamnade i en beroendeställning som 

var svår att hantera. Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) beskriver hur vuxna cancersjuka 

personer hade svårt att acceptera att de inte kunde sköta sin vardag självständigt och att de 

hade blivit beroende av andra. De fysiska förändringarna skapade ett utanförskap i en värld av 

friska människor. Vidare beskrev Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) att personers 

sociala relationer förändrades på olika sätt. De beskrev hur en del vänner inte kunde hantera 

deras sjukdom och därför bröt kontakten med dem. Genom att socialt isolera sig upplevde 

personer att de kunde upprätthålla sin autonomi och normala vardag. De undvek sociala 

kontakter genom att inte berätta till någon utanför familjen att de har cancer. Dessa personer 

ville inte förlora det normala i livet och genom att inte berätta för vänner så kunde de behålla 

de relationerna som de alltid hade varit (ibid.). 

 

I litteraturstudien framkom det att stöd från vänner och familj upplevdes vara viktigt under 

sjukdomstiden. Stödet från vänner och familj var av betydelse för att kunna hantera och orka 

med situationen och de upplevde en känsla av svek när deras familj var ett bristande stöd. 

Även anhöriga kunde ha behov av stöd då cancerdiagnosen inneburit en chock för hela 

familjen. Enligt Rose (1990) såg vuxna personer med cancer familj och vänner som några 

som gav intimitet och möjlighet att ventilera och socialisera sig. Med familj och vänner nära 

upplevde personer det lättare att söka stöd för att hantera de känslomässiga reaktioner av 

stress som cancer skapade. Hawley (1998) menade att social interaktion med vänner och 

familj kunde minska den sjukes upplevelse av bristande kontroll, ge dem uppmuntran i den 

dystra situationen sjukdomen skapade samt minska känslan osäkerhet då det ger trygghet. De 

unga vuxna med cancer enligt denna studies resultat kände sig bekräftade och uppskattade då 

de fick kärlek och uppmuntran från sina vänner och sin familj. Detta gjorde att de kände sig 

omhändertagna och som alla andra. Resultatet visade också att cancerdiagnosen varit en 

chock för hela familjen och att de kände rädsla när de var ifrån varandra.  I en studie av 

Cahill, Lewis, Barg och Bogner (2009) upplevde äldre vuxna personer att sjukdomen skapade 

avbrott i dagliga rutiner, sociala relationer och aktiviteter med familjen. De ville inte 

komplicera sina vuxna barns upptagna liv eller oroa dem med sina hälsoproblem, men kunde 

trots detta se familjens engagemang i deras omvårdnad som en naturlig del av deras åldrande. 

Vidare beskriver Cahill et al. (2009) att den äldre personens önskan om att inte belasta 

familjen berodde på känslor av skuld. De äldre personerna förväntade sig att barnen skulle 
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besöka dem oftare när de behövde vård, men de ville inte att barnen skulle behöva anpassa sitt 

familjeliv eller arbete efter deras sjukdom. Det beroende den äldre personen upplevde bidrog 

till känslor av ojämlikhet och förlust av självständighet (ibid.). Enligt denna studies resultat 

var beroendet av andra och övergången till att återfå sin självständighet svår att hantera och de 

unga vuxna med cancer beskrev ett behov av att lära sig hantera detta. Enligt Abrams et al. 

(2007) var ungdomar beroende av vänner och familj för att deras behov skulle bli 

tillgodosedda och de skulle kunna hantera sjukdomen och behandlingen. Den stödjande roll 

en förälder har är komplicerad då ungdomar är under processen att bli oberoende och 

självständiga från sina föräldrar. Vidare beskriver Abrams et al. (2007) att ungdomar 

upplevde att deras familjer hade en god anpassningsförmåga och sammanhållning och många 

av dem menade att en ny känsla av uppskattning till familjen uppstod under 

cancerbehandlingen. Positiva sociala relationer gav en högre livskvalitet och en ökad förmåga 

att hantera påfrestningar såsom cancer. Det sociala stödet minskade osäkerhet och psykiskt 

lidande hos ungdomarna (ibid.). 

 

I litteraturstudien framkom det att unga vuxna upplevde ett behov av stöd inom sjukvården. 

Professionella kontakter genom kunskap och samtal gav stöd till personer och hjälpte dem att 

hantera sin situation. Behovet av stöd var bestående även efter personen blivit frisk och 

personer upplevde ensamhet då det rådde brist på psykosocial hjälp eller när vården var 

otillräcklig. Enligt Rose (1990) hade vuxna cancersjuka personer en önskan om en klar och 

öppen kommunikation med vårdpersonal som hade en roll som experter, för att fritt få 

uttrycka sin oro och få besked om saker som var oklara eller besvärande. De var mindre 

villiga att delge vårdpersonal känsliga funderingar då det ökade deras sårbarhet jämfört med 

om de talade med vänner eller familj. I motsats till detta visade denna studies resultat att unga 

vuxna med cancer inte alltid ville delge sina problem till dem i familjen för att undvika att 

skada dem med sin egen oro. Marris et al. (2011) beskriver att personer i de tidiga tonåren i 

allmänhet var nöjda med den vård de fick på enheter specialiserade för ungdomar men att 

personers specifika behov tillgodosågs i lägre utsträckning på enheter utan 

specialistkompetens. Många personer värdesatte cancervård i en åldersanpassad miljö med 

kamratstöd, åldersanpassad information, fritidsanläggningar och personal som var experter på 

både cancer och patientgruppen de tillhörde (ibid.). Resultatet i denna litteraturstudie visade 

att unga vuxna med cancer hade ett behov av stöd från vårdpersonal även efter 

cancerbehandlingen var över. De kände sig övergivna och besvikna över den brist på stöd 

vården gett dem och menade att deras behov inte blev tillgodosedda. Beatty, Oxlad, Koczwara 
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och Wade (2008) beskriver att vuxna kvinnor med cancer valde att inte berätta om deras oro 

för vårdpersonalen då de inte trodde att det var medicinsk relaterat. Det är viktigt att 

vårdpersonal är medvetna om detta och frågar om personens förväntningar och behov då detta 

har en betydande inverkan på personens fysiska och psykosociala välbefinnande.  

 

Omvårdnadsintervention 

Litteraturstudien visar att unga vuxna med cancer har ett behov av att hantera den osäkerhet 

inför framtiden som sjukdomen innebär. Genom att tillgå patienten den information och de 

verktyg de behöver kan sjuksköterskan ge patienten den hjälp till självhjälp de behöver för att 

hantera den osäkra framtiden. Detta kan till exempel ske genom en intervention som 

kombinerar telefonrådgivning där patienten får lära sig kognitiva och beteendemässiga 

metoder för att hantera osäkerheten med en självhjälpsmanual som innehåller information om 

sjukdom och behandling, exempel på copingstrategier och patientberättelser (Gil et al., 2005; 

Jiang & He, 2012; Mishel et al., 2005; Stiegelis et al., 2004). Resultatet i denna litteraturstudie 

visade att unga vuxna personer med cancer uppskattade fri tillgång till psykosociala 

stödtjänster och att de kände ett behov av att ha en professionell samtalskontakt. 

 

Studier (Gil et al., 2005; Jiang & He, 2012; Mishel et al., 2005; Stiegelis et al., 2004) 

beskriver denna intervention och dess effekt på patienter som upplever osäkerhet orsakad av 

sjukdom som effektiv och relevant för klinisk verksamhet. Patienterna i dessa studier har i 

kombination med självhjälpsmanualen fått tillgång till ljudinspelningar alternativt 

telefonsamtal med en sjuksköterska där de fick lära sig kognitiva och beteendemässiga 

strategier för att hantera osäkerheten. Stiegelis et al. (2004) visade i en studie på 

informationens betydelse för patientens upplevelse av osäkerhet och dess samband med 

känslan av anspänning, ilska och depression. De patienter som hade en hög känsla av 

osäkerhet och fick tillgång till självhjälpsmanualen upplevde känslor av anspänning, ilska och 

depression i mindre utsträckning än de patienter som också hade en hög känsla av osäkerhet 

men inte hade tillgång till manualen. I Gil et al. (2005) beskrivs det hur patienterna lärde sig 

att identifiera sina egna triggerfaktorer till känslan av osäkerhet, vilket kan röra sig om till 

exempel en fundering om sjukdomen eller en plats som väcker speciella minnen, för att sedan 

använda olika copingstrategier för att hantera detta. Exempel på copingstategier kan vara 

avslappningsövningar, distraktion av olika slag eller lugnande visualisering (ibid.). Michel et 

al. (2005) beskriver hur osäkerhet uppstår när sjukdomsrelaterade händelser och behandling 

karaktäriseras av ombytlighet, slumpmässighet, komplexitet och oförutsägbarhet. Även brist 
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på information i situationer som är viktiga för personen ger en känsla av osäkerhet. Resultatet 

i denna litteraturstudie visade att unga vuxna personer med cancer upplevde en känsla av att 

leva i limbo och att detta var mycket frustrerande. Cancersjukdomen skapade känslor som var 

svåra att hantera. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ innehållsanalys användes i denna litteraturstudie eftersom syftet var att beskriva 

de psykosociala behoven hos unga vuxna personer med cancerdiagnos. Holloway och 

Wheeler (2010, s. 302) anger fyra viktiga faktorer som berör trovärdigheten av en 

litteraturstudie och det är pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

 

Pålitligheten har i denna studie stärkts genom att tillvägagångssättet har beskrivits väl. 

Databaser och sökord som använts till litteratursökningen har presenterats. De inkluderade 

artiklarna har sedan kvalitetsgranskat av ett relevant bedömningsinstrument. Enligt Holloway 

och Wheeler (2010, s. 302-303) ska en litteraturstudie vara logisk och relevant för att vara 

pålitlig. Forskningsbakgrunden skall beskrivas utförligt. Läsaren ska kunna följa 

forskningsprocessen och se hur resultatet och slutsats har uppnåtts. Med hjälp av detta kan 

andra forskare utföra liknande forskning.   

 

Tillförlitligheten har i denna litteraturstudie säkerställts genom att de engelska textenheterna 

noggrant översatts samt att texten sedan kondenserades och kategoriserades i flera steg med 

utgångspunkt i originaltexten. Detta för att inte missuppfatta data. Resultatet består av 

brödtext med citat från originaltext vilket ökar tillförlitligheten i studien. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) stärks tillförlitligheten om tillvägagångsättet och de metoder man använt 

sig av beskrivs utförligt. Textenheter ska passa gentemot studiens syfte och att inga 

textenheter får uteslutas. Brödtexten i resultat styrks och tillförlitligheten ökar då det finns 

citat som beskriver personers upplevelser från originaltexterna. Två författare till en studie 

stärker tillförlitligheten eftersom risken för feltolkningar minskas (Graneheim & Lundman, 

2004). Vid översättningar kan feltolkning uppstå vilket kan ändra materialets innehåll och 

därmed påverkar tillförlitligheten (Holloway & Wheeler, 2010, s. 283). En svaghet i denna 

litteraturstudie var att författarna inte fullt ut behärskade det engelska språket och att det 

därför fanns risk för att data skulle gå förlorad eller missuppfattas.  
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Bekräftelsebarheten stärktes genom regelbundna träffar med handledare samt gruppseminarier 

där konstruktiv granskning skedde. I denna studie används även en korrekt referensteknik 

enligt Backman (2008) för att uppnå bekräftelsebarhet. Bekräftelsebarhet handlar om att 

litteraturstudiens syfte finns i resultatet och slutsatsen och all data ska kunna spåras till 

originalkällan. Läsaren ska känna till bakgrunden till forskningen samt kunna följa hur 

forskaren har gått tillväga under hela processen (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). En 

svaghet i denna litteraturstudie var att författarna hade begränsad erfarenhet av vetenskapligt 

arbete.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) och Polit och Beck (2008, s. 539) handlar 

överförbarhet om i vilken utsträckning resultatet går att generalisera, det vill säga i vilken 

utsträckning ett sammanhang i resultatet kan överföras till andra människor i liknande 

situation. Enligt Polit och Beck (2008, s. 539) behövs det tillräckligt med beskrivande data för 

att läsaren ska kunna avgöra om data är överförbar eller inte. Gruppen ”unga vuxna” är svårt 

att åldersdefiniera i vetenskaplig litteratur och det är en stor variation i tidigare forskning. Till 

denna litteraturstudie valdes åldersintervallet 15-39 år eftersom det förekom i flertalet studier 

och därmed fanns det tillräckligt med underlag för att kunna genomföra denna litteraturstudie.  

 

Slutsats  

Unga vuxna som drabbas av cancersjukdom går igenom en omvälvande tid med många 

händelser och känslor som är svåra att hantera. Sjukdomen ger personen en förändrad 

självbild, identitet och ett liv som skiljer sig på många plan från deras normala liv som ung 

vuxen. Personer upplever oro över en osäker framtid, och denna oro sträcker sig utöver 

sjukdomen och följer med personen även efter denne blivit frisk. Det är viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om de psykosociala behoven en cancerdiagnos medför och 

skapa en relation till varje enskild person för att möjliggöra en dialog där personen vågar och 

vill dela med sig av det som upplevs som svårt. Information och vård som är åldersanpassad 

kan ge stöd till unga vuxna personer med cancer och minska känslan av osäkerhet. För att 

kunna identifiera den unga vuxna personen, men också dennes anhörigas behov är det viktigt 

att som sjuksköterska skapa en öppen dialog med dem. Förslag till vidare forskning är 

betydelsen av åldersanpassad information och hur sjuksköterskor kan anpassa omvårdnaden 

efter olika åldrar.   
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