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Abstrakt 

Bakgrund: Årligen insjuknar runt 250-300 barn och unga i Sverige i cancer. Att 

som ung drabbas av en svår sjukdom är en ny och omvälvande situation som 

påverkar hela livet för både den drabbade och alla andra i dennes närhet. 

Sjuksköterskans kunskaper om erfarenheter av att leva med cancer kan 

förhoppningsvis leda till omvårdnad som främjar barns och ungdomars hälsa och 

välbefinnande. 

Syfte: Beskriva barns och ungdomars erfarenheter av att leva med cancer 

Metod: En litteraturstudie baserad på 8 kvalitativa studier. 

Resultat: Resultatet presenterades i 2 kategorier vilka var: “barns och ungdomars 

behov” och “barns och ungdomars känslor” med tillhörande 7 underkategorier. 

Resultatet visade att barn och ungdomar som på grund av cancer förlorat sitt vanliga 

liv kände sig annorlunda, oroliga och ensamma samtidigt som de också erhöll 

känslan av tillfredsställelse. Barn och ungdomar med cancer har ett uttalat behov av 

stöd, aktivitet och lek och information för att skapa kontroll. 

Konklusion: För att främja behov av aktivitet, stöd samt kontroll, respekt och 

information antas lek- och gruppterapi vara värdefullt, liksom för att stärka barnens 

och ungdomarnas känsla av sammanhang. Lekterapi ger yngre barn verktyg till att 

hantera sin situation meningsfullt medan gruppterapi kan stärka samhörigheten hos 

ungdomar. Avslutningsvis behövs mer forskning kring barns och ungdomars 

erfarenheter av cancer. 
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Abstract 

Background: Every year 250-300 children and adolescents in Sweden fall ill from 

cancer. To suffering from a serious illness in youth is a new and extraordinary 

situation that affects the entire life of both affected one and everyone else close to 

them. The nurse's knowledge of experiences from living with cancer will hopefully 

lead to nursing that promote children’s and adolescents health and wellbeing. 

Aim: The aim of this study was to describe children’s and adolescents experience of 

living with cancer. 

Methods: A literature review of eight qualitative studies. 

Results: The results were presented in two main categories which were children’s 

and adolescents needs and children’s and adolescents feelings, with its seven 

subcategories. The results showed that children and adolescents who due to cancer 

lost his ordinary life felt different, anxious and lonely while they also received a new 

perspective to their illness. Children and adolescents with cancer have needs for 

support, play and information. 

Conclusion: In order to promote the need for activity, support and control, respect 

and the information it's believed that play and group therapy can be valuable, as well 

as to strengthen the children's and adolescents sense of coherence. Play therapy 

allows younger children tools to deal with their situation in a rational way, while 

group therapy can strengthen the connections among older children. Finally, more 

research is needed on children's and adolescents experiences from cancer. 
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Bakgrund 

Årligen insjuknar runt 250-300 barn i cancer i Sverige. Cancer är ett samlingsnamn 

för sjukdomar med okontrollerad celldelning. Idag finns det cirka 200 olika 

cancerformer där den vanligaste cancerformen hos barn är leukemi (Klein, Friberg et 

al., 2008, Linder, 2008, Henter och Björk, 2012). 

Prognosen vid barncancer har förbättrats de senaste fyra decennierna och idag 

förväntas fyra av fem överleva sin sjukdom i minst fem år (Nilbert, 2013 s.160-161). 

Trots den goda prognosen så är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos 

barn i åldrarna 1-14 och såväl sjukdom som behandling är påfrestande för både 

barnet och dess familj (Kogner, Gustafsson et al., 2008, Lindgren, 1998 s.240, 

Nilbert, 2013 s.160-161). 

Symtom och behandling 

Både symtom och behandling kan vara påfrestande för barn och ungdomar med 

cancer. Vanliga debutsymtom är allmänna sjukdomssymtom som smärta, feber, 

trötthet samt upprepade infektioner och lymfkörtelförstoring (Nilbert, 2013 s.160-

163). Hos barn kan sjukdomsspecifika symtom vara mer diffusa och uppenbara sig 

som irritabilitet, personlighetsförändringar, nutritionssvårigheter och försämrade 

skolprestationer (Nilbert, 2013 s.160-165).  

De klassiska behandlingsformerna vid cancersjukdom är cytostatikabehandling, 

kirurgi och strålbehandling. I dag är cytostatika en framgångsrik metod för att 

eliminera cancer (Nilbert, 2013 s.77-79). Utöver detta kombineras ofta behandlingen 

efter behov med exempelvis blodprodukter, kortison, vätskebehandling och 

antibiotikaprofylax, då ej endast målcellerna utan även friska celler påverkas. Det 

medför olika biverkningar såsom illamående och kräkningar, försämrad aptit, 
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viktnedgång och ändtarmsbesvär (Gillå, 1995 s.60-61, Hedner, 2007 s.353). Kirurgi 

innefattar operation genom avlägsnande av tumören (Nilbert, 2013 s.160-161). Som 

en alternativ behandling och/eller komplement till cytostatikabehandling kan 

strålbehandling (radioterapi) ges. Strålbehandling har god terapeutisk effekt och 

hälften av alla cancerpatienter genomgår radioterapi någon gång under 

sjukdomsförloppet. Risken för hormonella rubbningar och tillväxthämning är större 

hos barn än hos vuxna och påverkar därför valet av strålbehandling som 

behandlingsmetod (Henter och Björk, 2012, Nilbert, 2013 s.101). 

Att vara sjuk som barn 

Hur en människa uppfattar hälsa och sjukdom bottnar i tidigare erfarenheter, ålder 

och livsstil (Edwinson Månsson, 2008 s.39-46). Att bli sjuk som barn hör till den 

normala utvecklingsprocess som alla genomgår. Hur barn ser på och talar om 

sjukdom påverkas genom inlärning från vuxna i omgivningen. I takt med att barn 

utvecklas lär de sig även att uppfatta och verbalt förmedla synen på sjukdom 

(Enskär, 1999 s.46-48).  

Barn under tre år utvecklar förmågan till fantasi och lek, och leken är en central del i 

barns sätt att begripa världen. Nya och okända miljöer samt främmande människor 

är situationer som oftast leder till uttryck av rädsla i denna ålder (Leach, 1993 s.368-

369, Havnesköld, 2002 s.336-339). I förskoleåldern utvecklas barns språk och 

förmågan till fantasi och därmed också uppfattningen om sjukdomars ursprung 

(Havnesköld, 2002 s.368-370, Enskär, 1999 s.46-48). Många barn tror att 

sjukdomar kommer om natten, och rädslor i denna ålder karakteriseras av rädslor 

för kroppsskada där sprutor utgör ett hot som medför ”hål” på kroppen (Enskär, 

1999 s.46-48, Tamm, 2003 s.76-80). 

Äldre barn är ofta rädda för blod och sjukdomar, men även tidigare obearbetade 

upplevelser kan medföra rädslor. Ångestkänslor uttrycks vanligtvis för första gången 

från cirka sju års ålder (Havnesköld, 2002 s.377-380). Kognitivt kan de äldre barnen 

vara kapabla till att förklara hur sjukdom har sitt ursprung i exempelvis baciller 

(Enskär, 1999 s.46-48). I denna ålder är de individuella variationerna gällande språk 
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och kognitiv utveckling ganska stora, men leken utgör fortfarande en del av barnens 

liv (Havnesköld, 202 s.387). 

Tonåren präglas av både fysisk och psykisk utveckling, tankemönstren börjar alltmer 

likna vuxnas (Enskär, 1999 s.178). Barn från 12 år och uppåt utvecklar en mer 

dimensionerad syn på hälsa och sjukdom som kan innefatta sömn, kost och trygghet. 

Sjukdomsrelaterade rädslor karaktäriseras av oro över sjukdomens konsekvenser, 

behandling och förlusten av kontroll över sitt liv (Enskär, 1999 s.46-48, Tamm, 2003 

s.76-80). I tonåren blir grupptillhörigheten allt viktigare och tonåringen skapar sin 

identitet i mötet med andra (Smedler och Drake, 2006 s.57). Tonåringar befinner sig 

i en sårbar period vilket kan medföra att yttre fysiska belastningar såsom cancer och 

sjukdom påverkar identitetsskapandet och leder till identitetsproblem (Smedler och 

Drake, 2006 s.126-148).  

Generellt ställs barn som vårdas på sjukhus inför många nya situationer vilka kan 

upplevas som skrämmande. Det är därför av vikt att barn som vårdas på sjukhus 

känner sig trygga (Edwinson Månsson och Enskär, 2008 s.31). Trygghet skapas 

bland annat genom att barnen får ha sina föräldrar nära, genom skapande av 

förtroendeingivande relationer till vårdpersonalen samt genom att barnet förbereds 

väl inför behandlingar och delges åldersanpassad information (Edwinson Månsson 

och Enskär, 2008 s.49-55). 

Familjen ses som en central del i barnens sjukhusvård och därför är hälso- och 

sjukvården idag familjeorienterad. Föräldrarna har en betydande roll som aktiva 

deltagare i sitt barns behandling och fungerar som en länk mellan barnet och 

vårdpersonalen. Föräldrars attityder påverkar hur barnet uppfattar sin sjukdom 

vilket kan medföra att en skrämmande upplevelse uppfattas som än mer 

skrämmande (Dyregrov, 1997 s.139-140, Tamm, 2003 s.88-91). Trots det så anses 

föräldrars medverkan överlag vara positiv och medföra en lugnande effekt på barnen 

(Ellneby, 1999 s.97-98, Tamm, 2003 s.88-91).  

Att som barn eller ungdom drabbas av cancer och genomgå tillhörande behandlingar 

är en svår erfarenhet som påverkar på olika sätt beroende på var i livet de befinner 



4 
 

sig. Den uppenbart stora utmaningen som sjukdomen innebär för alla inblandade 

ställs inför har medfört ett för författarna växande intresse i att fördjupa sig i. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva barns och ungdomars erfarenheter av att leva 

med cancer. 

Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie inom omvårdnadsvetenskap. En sådan syftar till 

att ”söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne 

eller problemområde” (Forsberg och Wengström, 2013, s.30). 

Definitioner 

 

Syftet med studien var att beskriva barns och ungdomars erfarenheter av att leva 

med cancer. Enligt FN:s barnkonvention (1989) anses varje människa vara barn fram 

till att det har fyllt 18 år om inte den lag som gäller i landet gör att barnet blir 

myndigt tidigare. Men då barns erfarenheter kan variera beroende på ålder har vi i 

de artiklar där yngre och äldre barns erfarenheter gått att urskilja benämnt barn upp 

till 11 år som barn, medan barn från 11 år uppåt benämns ungdomar. I övriga fall där 

det inte gått att urskilja ålder användes begreppet barn. 

Sökmetod 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed, vilka 

behandlar ämnena omvårdnad, medicin och psykologisk forskning inom medicin. 

Vid sökningen användes sökord framtagna ur studiens syfte. Sökningarna gjordes 

manuellt och som fritextsökning (Forsberg 2013, s.74). Ordet “cancer”, översattes till 

Mesh-termerna “neoplasms” och “pediatric cancer”, detta för att söktermerna skulle 

vara korrekta i databasen PubMed. Dessa termer kombinerades sedan med sökorden 

“experience”, “life experience” och “living with” i olika konstellationer. Även de 
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booleska orden AND och OR nyttjades för att vidare specificera sökningen. Se Bilaga 

1. 

Urval 

Vid sökningarna i databaserna lästes upp till 200 titlar vid alla sökningar förutom de 

som resulterade mer än 500 träffar, de exkluderades istället då sökningen ansågs 

vara alltför ospecifik. De titlar som författarna ej ansåg motsvara litteraturstudiens 

syfte exkluderades. Sammanlagt resulterade det i att 206 abstrakt valdes ut. De 

studier som varken hade barnens perspektiv i fokus, var kvantitativa eller uppfyllde 

författarnas inklusionskriterier exkluderades och resulterade sedermera i att 25 

studier lästes i sin helhet. En av studierna innehöll både en kvalitativ och en 

kvantitativ del men presenterade dessa separat, vilket möjliggjorde inkludering. 

Studierna kvalitetsgranskades sedan enligt SBUs mall för bedömning av kvalitativa 

studier (se bilaga 2). Dessa sorterades de utifrån låg, medel och hög kvalitet. De 

artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet exkluderades.  

I enlighet med Wallengren och Henricson (2012) har inklusionskriterier valts ut. 

Studierna som behandlats i detta arbete är alla peer-reviewed (professionellt 

kvalitetsgranskade) och skrivna på engelska. För att öka litteraturstudiens relevans 

så har så aktuella forskningsresultat som möjligt studerats (Forsberg och 

Wengström, 2013 s.119). Artiklar publicerade efter årsskiftet 2005/2006 och t.o.m. 

år 2016 inkluderades. Studierna var alla utförda med barn i åldrarna 1 till 19 år och 

belyste barnens erfarenhet av att leva med cancer. Vidare ansågs etisk granskning, 

samtycke från deltagarna och redovisning av hur intervjuerna utförts som viktiga 

inklusionskriterier. 

Exklusionskriterierna utformades för att specificera studiens innehåll. Kvantitativa 

artiklar och forskningspublikationer som ansågs vara av låg kvalitet exkluderades. 

Även studier gjorda med barn inom palliativ vård exkluderades då författarna i dessa 

fall ser flertalet andra faktorer som påverkat barnens upplevelse av cancer; 

exempelvis vetskapen om att döden är oundvikligt nära eller att den kurativa 

behandlingen avslutats. 
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Analys 

 

Efter urval och kvalitetsgranskning återstod sju stycken kvalitativa studier samt en 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa bedömdes alla vara av hög eller 

medelhög kvalitet. Författarna till föreliggande studie har tagit inspiration av 

Fribergs (2012, s. 140-142) tre steg som innebär att läsa igenom artiklarna, eftersöka 

likheter och skillnader för att slutligen sammanställa dessa. Studierna lästes enligt 

Fribergs (2012, s. 140) metod igenom enskilt flera gånger för att författarna skulle få 

en helhetsuppfattning om innehållet. Författarna underströk det väsentliga i 

studiernas syfte, metod och resultat, för att sedan tillsammans jämföra likheterna 

och skillnaderna med varandra. Materialet sammanfattades i en översiktstabell (se 

bilaga 4). Analysen av studiernas resultat sorterades och sammanställdes enligt 

Friberg (2012, s.145) i beskrivande kategorier och underkategorier. Till sist 

granskades sorteringen kritiskt och diskuterades mellan författarna till 

litteraturstudien, och resultaten sammanfördes till ett sammanhållet resultat. 

Forskningsetik 

 

Forskning med barn involverade är etiskt problematiskt. Barns förmåga att själva 

bedöma konsekvenser är begränsad och påverkas lättare av andra, därmed är det 

ifrågasatt huruvida barn kan ge ett riktigt samtycke (Codex, 2016). Studier med barn 

förutsätter god etik, och intresset för att inhämta kunskap genom forskning skall 

alltid vägas mot vad deltagarna kan tänkas bli utsatta för (Forsberg och Wengström, 

2013 s.145). Vid valet av vetenskapliga studier är det därför viktigt att säkerställa att 

dessa fått godkänt av en etisk kommitté alternativt att författarna själva fört en 

noggrann etisk diskussion (Forsberg och Wengström, 2013 s.70). 

Helsingforsdeklarationen (2013) betonar att patientens bästa alltid skall komma i 

första hand och ligger till grund för all etisk forskning inom vården. 

Helsingforsdeklarationen har gjort författarna till litteraturstudien angelägna om 

valet av inkluderade studier. Alla inkluderade studier reflekterade över sina egna 

värderingar och förförståelser. Studierna har även styrkt att de utförts utan att 

utnyttja, skada eller såra i strävan efter ett resultat (Helsingforsdeklarationen, 2013, 

Wallengren och Henricson, 2012).  
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Resultat 

Studiens resultat presenteras utifrån två kategorier med varierande antal 

underkategorier. En sammanfattning av kategorier och underkategorier presenteras i 

tabell 1. 

Tabell 1. Resultatets kategorier och underkategorier 

Barns och ungdomars känslor Känna sig annorlunda 

Känna oro och obehag 

Känna sig ensam i sin sjukdom 

Känslan av tillfredsställelse 

Barns och ungdomars behov Behov av aktivitet och lek 

Behov av stöd från familj och vänner 

Behov av kontroll, respekt och information 

 

Barns och ungdomars känslor 

Känna sig annorlunda 

I de inkluderade studierna framkom att fysiska förändringar relaterat till 

cancersjukdomen och dess behandling kunde bidra till känslan av att vara 

annorlunda. Förlusten av hår orsakade lidande (Larouche och Chin-Peuckert, 2006, 

Griffiths, Schweitzer et al., 2011) och barnen och ungdomarna kände sig fula och 
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upplevde sig vara främlingar för sig själva (Docherty, Sandelowski et al., 2006, 

Gibson, Aldiss et al., 2010, Larouche och Chin-Peuckert, 2006). Särskilt hos 

ungdomar beskrevs förlusten av hår som den värsta konsekvensen av behandlingen, 

vilket även medförde förändrad kroppsuppfattning (Larouche och Chin-Peuckert, 

2006). Peruk och moderiktiga kläder blev allt viktigare i ungdomarnas liv för att 

dölja så många förändringar och tecken på sjukdom som möjligt (Larouche och 

Chin-Peuckert, 2006). Deras upplevelse av att vara onormalt och annorlunda 

berodde på nya fysiska och psykiska erfarenheter men också i jämförelse med sina 

kompisar och sitt forna friska liv (Gibson, Aldiss et al., 2010). Barnen och 

ungdomarna önskade att få känna sig normala och som alla andra (Docherty, 

Sandelowski et al., 2006, Larouche och Chin-Peuckert, 2006). 

Känslan av att vara annorlunda kunde också komma till uttryck i oförmåga hantera 

sina kroppsliga och känslomässiga förändringar (Docherty, Sandelowski et al., 2006, 

Han, Liu et al., 2011, Woodgate, 2008). Barnen och ungdomarna betonade hur de 

reagerade på allting på ett annorlunda sätt under behandlingen jämfört med hur de i 

normala fall hade reagerat. Ovissheten kring hur sjukdomen skulle arta sig ledde till 

känslor av sårbarhet och maktlöshet (Docherty, Sandelowski et al., 2006, Gibson, 

Aldiss et al., 2010). Barnen och ungdomarna förstod att de inte var sig själva och 

uttryckte vikten av att försöka förmå andra att förstå att de inte alltid var det 

(Woodgate, 2008). 

Känna oro och obehag 

Alla barn och ungdomar uttryckte mer eller mindre oro i alla faser av 

sjukdomsförloppet (Gibson, Aldiss et al., 2010). Själva sjukdomen såväl som tiden på 

sjukhusavdelningen var en omvälvande och ny erfarenhet för barn och ungdomar 

som tidigare bara haft sporadisk kontakt med sjukvården (de Chico Cicogna, 

Nascimento et al., 2010) och barnen kände sig olyckliga och känslomässigt 

chockerade (Han et al. 2011). Sjukhuset väckte motstridiga känslor och framkallade 

ångest; sjukhuset innebar lidande samtidigt som det representerade en plats för 

tillfrisknande (de Chico Cicogna, Nascimento et al., 2010, Han, Liu et al., 2011). 

Vidare var barnen och ungdomarna oroliga för att känna sig ensamma och isolerade 

(Docherty, Sandelowski et al., 2006, Gibson, Aldiss et al., 2010). Andra tankar som 
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beskrevs var oro på grund av hemlängtan, samt oro på grund av saknad efter 

föräldrar, syskon och vänner (Docherty, Sandelowski et al., 2006, Gibson, Aldiss et 

al., 2010). Barnen och ungdomarna var även oroade över sina föräldrars välmående 

(Ångström-Brännström och Norberg 2014, Gibson, Aldiss et al., 2010, Han, Liu et al., 

2011). 

Oro och rädsla för nålar och sprutor beskrevs av de flesta barnen och ungdomarna 

och själva behandlingen upplevdes som obehaglig (de Chico Cicogna, Nascimento et 

al., 2010), liksom väntan; på personal, på att få behandling samt vilka biverkningar 

som skulle visa sig (Gibson, Aldiss et al., 2010). Frånvaron av information gjorde att 

barn och ungdomar oroade sig för att sjukdomen skulle vara permanent (Gibson, 

Aldiss et al., 2010). Ungdomar kände oro inför framtiden och döden samt om 

sjukdomen någonsin skulle gå att bota (Gibson, Aldiss et al., 2010). Vidare kunde 

barn och ungdomar uppleva obehag och smärta i samband med cancerbehandling 

samtidigt som smärtan väckte rädslor och tankar om döden (Griffiths, Schweitzer et 

al., 2011, de Chico Cicogna, Nascimento et al., 2010). Obehaget bestod inte bara av de 

biverkningar som kan komma av både cytostatika och strålbehandling, utan även 

procedur som genomfördes i samband med administrationen av cytostatikan (de 

Chico Cicogna, Nascimento et al., 2010, Griffiths, Schweitzer et al., 2011). 

Ungdomarna mådde i regel fysiskt sämre efter en cytostatikabehandling vilket på ett 

negativt sätt påverkade deras självbild och psykiska hälsa (de Chico Cicogna, 

Nascimento et al., 2010, Gibson, Aldiss et al., 2010). 

Känna sig ensam i sin sjukdom 

Det framkom att barn och ungdomar med cancer kunde uppleva ensamhet på grund 

av flera olika orsaker. Känslan bottnade i att barnen och ungdomarna inte kunde gå i 

skolan eller leva ett socialt aktivt liv (Gibson, Aldiss et al., 2010). Barnen och 

ungdomarna uttryckte en saknad efter att få leka med kompisar på samma sätt som 

förut (Gibson, Aldiss et al., 2010). Vidare upplevde barnen och ungdomarna sig 

frihetsberövade på grund av tröttheten och den långa sjukhusvistelsen (Gibson, 

Aldiss et al., 2010). Barnen och ungdomarna kände sig ensamma på grund av 

oförmågan att verbalt uttrycka hur de kände sig och mådde (Gibson, Aldiss et al., 

2010, Woodgate, 2008).  
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Känsla av ensamhet kunde också vara förknippat med perioder av skyddsisolering. 

Beroende på cancerdiagnos och behandling har barn och ungdomar i varierande grad 

genomgått perioder av isolering. Isolering på grund av förhöjd infektionsrisk innebar 

inte bara förbjudna platser, så som skolan, utan isoleringen kunde även bestå av 

restriktioner för familjen att hälsa på barnen och ungdomarna på sjukhuset (de 

Chico Cicogna, Nascimento et al., 2010). Isoleringen beskrevs av ungdomarna som 

en fängelsetid (Gibson, Aldiss et al., 2010). 

Barn och ungdomar betonade hur endast de som själva haft cancer kunde förstå vad 

de gått igenom (Woodgate, 2008). Barn och ungdomar valde ibland att vara tysta då 

de kände sig uppgivna för att något någonsin skulle kunna lindra deras lidande. De 

hoppades och önskade att människor runt omkring dem skulle vara kapabla till att 

känna hur de mådde genom att bara se på dem (Woodgate, 2008). 

Känslan av tillfredsställelse 

Avslutningsvis kunde barn och ungdomar, trots de negativa erfarenheterna, se de 

positiva aspekterna med sjukdomen. Han, Liu et al. (2011) åskådliggör den positiva 

upplevelsen av sjukhuslivet med att barn som spenderade flera månader på sjukhus 

anpassade sig till sjukhuslivet och såg det som en del av deras nya livsstil. Griffiths, 

Schweitzer et al. (2011) beskriver också hur barn och ungdomar som efter några 

månader kunde vara hemma igen och bara behövde åka in till sjukhuset för enstaka 

kontroller och behandlingar, uppgav att den minskade tiden på sjukhuset ingav en 

känsla av lättnad. Barnen och ungdomarna beskrev det som avslappnande och 

mindre ångestframkallande att få behandling hemifrån istället för på sjukhuset. 

Barn uttryckte en uppskattning av att få presenter av familjen och vänner (Griffiths, 

Schweitzer et al., 2011). Barnen och ungdomarna kände sig, allteftersom tiden gick, 

mer tillfreds och fick en större förståelse för deras tillstånd och behandling (Han, Liu 

et al., 2011). Barnen och ungdomarna erhöll nya perspektiv till sig själva, till cancer 

och till livet som de kände tacksamhet för (Griffiths, Schweitzer et al. 2011, Woodgate 

2008). Småsaker som barn och ungdomar tidigare oroat sig för uttryckte de nu som 

obetydliga, andra barn nämnde också vägran över att se sig själva som annorlunda 

(Griffiths, Schweitzer et al. 2011). Barnens och ungdomarnas självbild förändrades 
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och ytliga aspekter som tidigare hade upplevts som viktiga av barnen sågs inte längre 

som väsentliga (Griffiths, Schweitzer et al., 2011). Barnen och ungdomarna uttryckte 

att de lärt känna sig själva och sina kroppar bättre samt blivit mer medvetna om sina 

egna känslor tack vare cancern (Woodgate, 2008). 

Barns och ungdomars behov 

Behov av aktivering och lek 

För ett barn som är fysiskt aktivt och upplever världen genom lek kan 

cancerbehandling vara både uttröttande och belastande för den fysiska och psykiska 

hälsan (de Chico Cicogna, Nascimento et al., 2010, Gibson, Aldiss et al., 2010). 

Åldersanpassade leksaker, aktiviteter och lekrum var viktiga aspekter hos barn och 

ungdomar intagna på sjukhus och leksaker och lek möjliggjorde en distraktion och 

kunde förebygga rastlöshet då tiden blev lång (Gibson, Aldiss et al., 2010). Barn 

uttryckte ett behov av lek lika mycket som behovet att leka med andra (Gibson, 

Aldiss et al., 2010). En stor utmaning för barnen var nämligen den att inte orka leka, 

och sjukdomens påfrestningar begränsade barnen och ungdomarna (Gibson, Aldiss 

et al., 2010). Barnen var medvetna om sin minskade energi och kände frustration 

över att inte kunna göra sådant som andra barn gör, samtidigt som de sågs de tappa 

både intresse och engagemang (Griffiths, Schweitzer et al., 2011, Han, Liu et al., 

2011). 

Även ungdomar uttryckte behov av aktiviteter (Griffiths, Schweitzer et al., 2011). En 

viktig del i ungdomarnas identitetsskapande var deltagandet i sportaktiviteter som 

också bidrog till att skapa kontakter med andra ungdomar (Griffiths, Schweitzer et 

al., 2011). Ungdomarnas inaktiva livsstil medförde att de upplevde att livet hade 

förlorat sin mening (Gibson, Aldiss et al., 2010, Griffiths, Schweitzer et al., 2011). 

Barnen och ungdomarna fann det svårt hitta på nya aktiviteter som passade till deras 

minskade energi. Som ett resultat av bristen på nya aktiviteter och tomheten som 

uppstod då de exkluderades från sina tidigare sysselsättningar, uttryckte 

ungdomarna en känsla av förlust (Griffiths, Schweitzer et al., 2011). 
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Behov av stöd från familj och vänner 

Föräldrar och syskon upplevdes som viktiga stödpersoner för barn och ungdomar 

och ingav en känsla av trygghet. Barnen och ungdomarna uttryckte uppskattning av 

att få stöd, oavsett om stödet kom från familjen, släktingar, vårdpersonal, vänner 

eller husdjur. Barn och ungdomar upplevde att stödet från andra hade en positiv 

påverkan på dem och därmed utgjorde en viktig del för dem i sin hantering av 

sjukdomen. Stödet från andra skapade en känsla av trygghet och säkerhet (Griffiths, 

Schweitzer et al., 2011, Han et al., 2011, Ångström-Brännström och Norberg, 2014).  

Barns och ungdomars behov av närhet ökade under sjukdomstiden men även 

behovet av fysisk närkontakt (Han et al. 2011). Barn och ungdomar uttryckte att det 

kändes tryggt att sova i samma rum som föräldrarna, både på sjukhuset och hemma. 

Barn och ungdomar hade ett stort behov av sina föräldrar, vilket medförde känslor av 

ångest och rädsla när föräldrarna inte kunde närvara (Gibson, Aldiss et al., 2010). 

Ibland fann barnen och ungdomarna nya vänner på sjukhuset och lek med dem 

bidrog till känslor av välbefinnande och minskad upplevd ensamhet och 

abnormalitet (Griffiths, Schweitzer et al., 2011). Vänners sällskap definierades som 

tryggt och värdefullt (Larouche och Chin-Peuckert, 2006, Griffiths, Schweitzer et al., 

2011, Gibson, Aldiss et al., 2010). Det framkom exempelvis att när barnen och 

ungdomarna inte ville berätta för sina föräldrar om sin oro så pratade de istället med 

sina vänner (Gibson, Aldiss et al., 2010). I Larouche och Chin-Peuckert (2006) studie 

beskrivs betydelsen av att ha vänner som “When I feel different, my friends are like a 

safety blanket” och ungdomar förlitade sig i stor grad på sina vänners förmåga att 

verka som en skyddande faktor mot vad andra skulle säga om deras förändrade 

utseende (Larouche och Chin-Peuckert, 2006 s.206). 

Behov av kontroll, respekt och information 

Strävan efter kontroll var en viktig del i barnens och ungdomarnas hantering av 

sjukdomen och karaktäriserades av försök till att förstå sjukdomen och vara delaktig 

i sin behandling (Docherty, Sandelowski et al., 2006). Barnen och ungdomarna hade 

behov av att få vara delaktiga och exemplifierade detta med att få sin röst hörd eller 

att de själva kunde påverka de behandlingsprocedurer som utfördes (Gibson, Aldiss 
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et al., 2010, Ångström-Brännström och Norberg 2014,). Sjuksköterskor som 

uppmuntrade till delaktighet ökade känslan av kontroll hos barnen och ungdomarna 

(Gibson, Aldiss et al., 2010, Ångström-Brännström och Norberg, 2014). 

Vidare hade barn och ungdomar ett behov av att behandlas med respekt. De 

poängterade hur viktigt det var att vårdpersonal hälsade på dem först istället för 

föräldrarna (Ångström-Brännström och Norberg, 2014). I relation till barnens 

mognad och ålder ville ungdomarna själva leda konversationen med vårdpersonalen. 

Ungdomarna belyste även hur viktigt det var att vårdpersonal använde ett adekvat 

och åldersanpassat språk när de talade med barnen (Gibson, Aldiss et al., 2010). 

Vidare kunde sjuksköterskans närvaro inge trygghet till barnen - när barnens 

föräldrar inte kunde stanna på avdelningen kunde sjuksköterskorna istället spendera 

tid med dem (Ångström-Brännström och Norberg, 2014). Barnen upplevde att när 

sjuksköterskorna tog sig tid att prata med dem och visade intresse stärktes deras 

relation och tillit till sjuksköterskorna (Ångström-Brännström och Norberg, 2014). 

I Gibson, Aldiss et al. (2010) studie framhålls det hur barn och ungdomar hade 

behov av information men kände sig exkluderade i informationen kring deras 

sjukdom. Den information barnen fick gavs av deras föräldrar och inte av 

vårdpersonalen. Ångström-Brännström och Norberg (2014) poängterar hur små 

barn uppskattade när förklaringar förmedlades till dem på ett humoristiskt vis. 

Enligt Gibson, Aldiss et al., 2010 upplevde vissa barn informationen som 

överväldigande. De beskrev vidare hur deras icke-verbala uttryck till att inte vilja 

prata, såsom undvikande av ögonkontakt och neddragna gardiner, sällan uppfattades 

av vårdpersonalen (Gibson, Aldiss et al., 2010). Andra barn och ungdomar vågade 

varken fråga eller berätta för vårdpersonal hur de kände sig (Gibson, Aldiss et al., 

2010, Woodgate, 2008). 
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Diskussion 

  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa barns och ungdomars erfarenheter av 

att leva med cancer. Resultatet visar att barn och ungdomar kände sig annorlunda, 

oro och obehag, ensamma i sin sjukdom samt känslan av tillfredställelse. Barn och 

ungdomar uttryckte behovet av lek, stöd från familj och vänner samt behovet av 

kontroll, respekt och information.  

 

I denna del av arbetet kommer författarna diskutera ovanstående resultat i relation 

till utvalda teorier och tidigare forskning. Hur barn och ungdomar beskriver och 

upplever själva sjukdomen, behandlingen och vardagen kan relateras till deras grad 

av anpassning, benämnt coping (Compas, Desjardins et al., 2014, Compas, Jaser et 

al., 2012, Sposito, Silva Rodrigues et al., 2015). Barns erfarenheter diskuteras mot 

Antonovskys (1991) teori om känsla av sammanhang (KASAM). 

KASAM är ett salutogent perspektiv som behandlar faktorer som stärker hälsa, 

istället för sådana som orsakar sjukdom. Hälsa är till stor del påverkat av en 

människas förhållningssätt till sitt eget liv, vilket påverkar förmågan att hantera och 

anpassa sig till påfrestande situationer (Antonovsky, 2005 s.16-18, 42-62). KASAM 

omfattar tre begrepp som alla bidrar till högre känsla av sammanhang vilka beskrivs 

som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005 s.42-62). 

Begriplighet innebär förmågan att förstå händelser som drabbar en själv. 

Hanterbarhet handlar om till vilken grad personen upplever att hon har resurser för 

hantering av olika händelser. Meningsfullhet är grundpelaren i alla tre begrepp och 

avspeglar personens engagemang och motivation. Hög meningsfullhet kan stärka och 

lyfta låg begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005 s.42-62). KASAM 

utvecklas över livsloppet och barn antas därför ha låg KASAM (Antonovsky, 2005 

s.132-147). Tidigare studier gjorda med barn och KASAM finns (Rivera, García-Moya 

et al., 2013), men sökningar på barnKASAM (CSOC) och cancer samt ungdomar, 

KASAM och cancer på Cinahl, PsychInfo och PubMed mellan 1931-2016 visar inte på 

några studier. 

I resultatet gav barnen och ungdomarna uttryck för att känna sig annorlunda, känna 

oro och obehag, känna sig ensam i sin sjukdom samt känslan av tillfredsställelse. 

Sjukdom och vistelse på sjukhus begränsar barns och ungdomars umgänge med 
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andra barn och det kan leda till känslor av att vara annorlunda och ensamma. Det 

framkommer en viss skillnad i barns ålder och faktorer som påverkar barns och 

ungdomars erfarenheter av att vara annorlunda; de yngre barnen beskriver generellt 

förlusten av en normal vardag och kompisar som den största bidragande faktorn 

medan ungdomar belyser de fysiska aspekterna, som förlusten av hår, som de mest 

påtagliga. Under ungdomsåren är den kroppsliga identiteten sårbar, vilket också ger 

en förståelse för de ungdomarnas sätt att försöka dölja de fysiska förändringarna. 

Barns men främst ungdomars upplevelser av att vara annorlunda och ensamma kan 

föranleda ett behov av att få prata med andra och samlas i grupp. Med fokus på att 

minska känslan av utanförskap och vara onormal/annorlunda kan sjuksköterskan 

uppmuntra till deltagande i gruppterapi, eller cancergrupper (Dyregrov, 1997 s.95-

106). 

Gruppterapi innebär att ungdomar som är i en sådan utvecklingsfas att de formar sig 

själva och sin identitet främst genom stöd från vänner och kamrater, kan känna 

tillhörighet till andra med samma erfarenhet (Dyregrov, 1997 s.95-106). Att samlas i 

grupp gör att barn och ungdomar får höra att andra reagerar på samma sätt som de 

själva, vilket gör att reaktionerna normaliseras (Dyregrov, 1997 s.95-106). Ungdomar 

som träffas i grupp kan dela med sig av sina tankar och sätt att hantera och lösa 

problem. Sådana grupper bidrar till vänskap till andra med samma erfarenheter där 

upplevelsen av att vara annorlunda och ensam kan minska. Detta styrks också av 

Roberts, Piper et al. (1997) som menar att terapigrupper kan ge svar på frågor och 

deltagarna ges möjlighet till att förstå vad andra gått igenom vilket minskar känslan 

av ensamhet. Ett annat sätt att möta barns behov av att få dela erfarenheter med 

andra barn kan förhoppningsvis tillgodoses genom att de vårdas under samma enhet. 

Vidare följs nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvårdens 

(NOBAB) sjätte målsättning där “alla barn skall få vårdas tillsammans med andra 

barn” (Enskär och Golsäter, 2014 s.109). Författarna till litteraturstudien tror att 

gruppterapi och vård tillsammans med andra barn kan stärka barns och ungdomars 

meningsfullhet och KASAM. 

Resultatet visade vidare att barnen och ungdomarna uttryckte behovet av lek, stöd 

samt kontroll, respekt och information. I resultatet framkom att barn och ungdomar 

kände sig exkluderade i informationen från vårdpersonalen och vilket författarna 

själva tolkar som vårdpersonalens svårigheter i att anpassa informationen. Detta 
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nämns vidare där barnen och ungdomarna påpekar att sjuksköterskan inte använde 

sig av ett åldersanpassat språk. Författarna till föreliggande studie anser att 

lekterapi, för barn i förskoleåldern, kan användas som en effektiv metod för att skapa 

förståelse behandlingen och sjukdomen, och således stärka KASAM (Anselmo 

Dantas, Medeiros da Nóbrega et al., 2016, Weinstein och Henrich, 2013, Goodman, 

1999, Webb, 1999). 

Lekterapi är en strukturerad lek som innefattar olika metoder för barn att 

tillsammans med vårdpersonal kunna uttrycka och hantera påfrestande upplevelser 

och situationer (Anselmo Dantas, Medeiros da Nóbrega et al., 2016, Haugland, 

2003). Sjuksköterskan kan således använda lekterapi som ett sätt att informera om 

sjukdom och behandling men också som ett sätt för barnet att ställa frågor (Anselmo 

Dantas, Medeiros da Nóbrega et al., 2016, Webb, 1999 s.32-39, Åkesson, 2008 s.56). 

Vidare är barn inte sällan rädda för behandlingar som vållar smärta (Tamm, 2003 

s.71-88) vilket gör att barn åmar sig, gråter och skriker (Anselmo Dantas, Medeiros 

da Nóbrega et al., 2016). I de situationer barn visar rädsla och ovilja till att 

samarbeta, möjliggör lekterapi distraktion och leder till ökad anpassning (Anselmo 

Dantas, Medeiros da Nóbrega et al., 2016, Compas, Desjardins et al., 2014, Sposito, 

Silva Rodrigues et al., 2015). Barns anpassning underlättar behandlingen för alla 

inkluderade (Anselmo Dantas, Medeiros da Nóbrega et al., 2016). Åldersanpassad 

information följer NOBABS standard där “barn skall få information på det sätt de 

kan förstå och som är anpassat till barnets ålder” (Enskär och Golsäter, 2014 s.109).  

Avslutningsvis är det viktigt att belysa att erfarenheter är individuella, och 

författarna har således bara gett en generell inblick i barns och ungdomars 

erfarenheter av att leva med cancer och exemplifierat omvårdnad med utgångspunkt 

i att stärka barns och ungdomars KASAM. Barn är individer som också skall få ses 

som sådana, med behov och känslor precis som vuxna människor. Det kan vara 

utmanande för sjuksköterskan att möta barns och ungdomars behov, även de yngstas 

som inte är språkligt verbala och detta sätter krav på sjuksköterskans emotionella 

intelligens och lyhördhet. Sjuksköterskans mål handlar slutligen om att främja hälsa 

och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande vilket bör genomsyra all 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva barns och ungdomars erfarenheter av cancer med 

litteraturstudie som analysmetod (Wallengren och Henricson, 2012). Vid valet av 

informationskällor rådfrågades bibliotekarier på medicinska biblioteket vid Umeå 

Universitet eftersom att källor som används i examensarbeten alltid ska vara 

kvalitetskontrollerade samt bidra med texter av hög kvalitet (Friberg 2012, s 63). De 

databaser som använts har varit Cinahl och PubMed, båda breda och täckandes 

bland annat ämnesområdena medicin och omvårdnad, samt PsycInfo täckandes 

psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Friberg 2012, s 75-77). De 

första databassökningarna som utfördes erhöll massivt antal träffar och syntes 

främst vara sådana med syfte att belysa föräldrars, syskons, släktingars, 

vårdstudenters eller vårdpersonals erfarenheter av barn med cancer. För att avgränsa 

sökresultaten rådfrågades återigen bibliotekarier för tips om sökstrategier, ämnesord 

(MESH-termer) samt olika avgränsningar. Till en början användes publiceringar ej 

äldre än 5 år sedan som avgränsning. Efter att sökträffarna analyserats och ett första 

urval framställts, framkom att ett tillräckligt underlag för studien saknades och 

sökningarna breddades till de senaste 10 åren, ett nytt urval utfördes och ett starkare 

underlag för studien framträdde. 

Tre studier var genomförda i Europa varav en från Sverige, resterande studier var 

genomförda i Australien, USA, Kanada (2) och Kina. Styrkan med litteraturstudier är 

att författarna får ta del av flertalet studier och deltagare, vilket innebär att det 

resultat som presenterats i litteraturstudien återfunnits i flera studier och de därmed 

kan ses som mer reliabla och trovärdiga (Billhult och Gunnarsson, 2012). Forsberg 

och Wengström (2013) menar att alla forskare måste vara självkritiska; ett helt och 

hållet objektivt förhållningssätt är omöjligt att uppnå. De kvalitativa studier som 

inkluderats har studerat barns erfarenheter av att leva med cancer och således 

besvarat litteraturstudiens syfte. Vidare beskriver Han et al. (2011) studie från Kina 

att forskningsdeltagarna lägger stor vikt vid förlusten av lärande skoltid, något som 

inte nämnts i de andra studierna. Slutsatsen författarna till föreliggande studie drar 

är att det råder kulturella skillnader mellan länderna.  

Då författarna till litteraturstudien inte haft möjlighet att kontakta och diskutera 

resultaten från studierna med deltagarna så har det ofrånkomligt gjorts tolkningar. 
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Barnens erfarenheter har dessutom tidigare tolkats av antingen forskare, anhöriga 

eller vårdpersonal, om än delvis. Det kan därigenom till stor del sägas påverka hur 

objektivt resultatet utfaller och författarna har varit medvetna om detta faktum 

(Henricson och Billhult, 2012, Ejvegård, 2009 s.17-23). Att vuxna med anknytning 

till barnen bidragit till att tolka barnens erfarenheter kan å andra sidan ses som en 

styrka då små barn möjligtvis inte alltid är medvetna om sina egna reaktioner och 

uttryck. De vuxnas perspektiv på barnens upplevelser kan med andra ord lyfta och 

förtydliga dessa. I vissa av studierna har det dock varit svårt att som läsare skapa sig 

en bild av i vilken utsträckning föräldrarna varit delaktiga i intervjuerna med barnen, 

vilket ses som en svaghet utifrån målsättningen att beskriva barnens perspektiv. 

Sammantaget kan det vara utmanande att studera barns erfarenheter. Adekvat 

intervjumetodik för att belysa de allra yngstas erfarenheter är därför viktigt. 

Forskningsetisk diskussion  

 

Forskningsetiska överväganden i samband med studier på barn sågs av författarna 

som av största vikt. Ett krav var att det skulle framkomma att barnen deltagit 

frivilligt och att intervjuerna i forskningen skett på så sätt att deltagarna ej känt sig 

utsatta. Just det frivilliga deltagandet ses dock som en svaghet då bortfallet tros vara 

de barn som varit för sjuka för att delta, vilket förmodas ha påverkat resultatet. 

  

Alla inkluderade studier uppges ha varit granskade av etiska kommittéer och bör 

därmed även, enligt kraven i Helsingforsdeklarationen (2013), ha hanterats 

konfidentiellt. Vidare framgår det i Helsingforsdeklarationen (2013) att information 

till forskningsdeltagare ska vara så adekvat och lättförståelig som möjligt. Barns 

förståelse för sjukdom är beroende av deras kognitiva förmåga och därför är det av 

vikt att forskning med barn tar hänsyn till de skillnader som finns (Enskär 1999. s. 

178). Vinsterna jämfört med riskerna vid forskning med barn skall enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) alltid vägas mot varandra och torde i detta 

sammanhang övervägande innebära vinst och därmed tala för mer forskning inom 

onkologisk omvårdnad. Författarna är medvetna om det etiska dilemmat som 

medfört färre antal studier med barn, men att undvika forskning och hänvisa till 

etiska svårigheter kan medföra att gruppen istället utsätts för än större risker (Codex, 

2016). Att barnen med cancer ska åtnjuta samma möjligheter till liv och värdiga 
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förhållanden som andra barn anser författarna vara av stor vikt. I FN:s 

Barnkonvention (1989) står det; “Konventionsstaterna erkänner att ett barn med 

fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 

förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör 

barnets aktiva deltagande i samhället”. Intressant i sammanhanget är att USA inte 

undertecknat barnkonventionen (Unicef, 2017). Att en studie som inkluderats i 

litteraturstudien är utförd i USA tror författarna ej påverkar resultatet. Däremot ses 

ett möjligt etisk problem i att Woodgate (2008) valt att nämna skillnader mellan 

deltagarnas hudfärg vilket författarna till litteraturstudien anser vara negativt 

laddade beskrivningar som ej har något med studiens syfte att göra och som 

möjligtvis kan ha påverkat studiens objektivitet. 

 

Författarna har med hänsyn till och med förståelse för etisk granskning beaktat 

principerna om att ej plagiera, värdera eller tolka materialets innehåll genom 

förförståelse eller i strävan efter önskat resultat (Frilund, 2012, Persson och Sundin, 

2012, Priebe och Landström, 2012).  

Konklusion 

 

Barns och ungdomars erfarenheter i samband med cancer kom i resultatet till uttryck 

i form av olika känslor, såsom känslan av att vara annorlunda, känslan av 

tillfredsställelse samt oro och obehag. Resultatet visar att barn och ungdomar 

uttrycker behov av att förstå, hantera och dela sina erfarenheter av cancer, detta för 

att upprätthålla känslan av att vara normala samt försöka skapa en normal vardag. 

Utifrån tidigare forskning antas barn och ungdomar ges möjlighet till att både förstå 

sin sjukdom samt hantera och dela sina erfarenheter med andra genom lek- och 

gruppterapi. Genom lek och gruppterapi stärks förhoppningsvis barns och 

ungdomars KASAM och möjliggör att de kan uppleva hälsa trots sjukdom. 

Författarna anser att barns erfarenheter i samband med cancersjukdom är 

underrepresenterat i omvårdnadsforskning, då den forskning som utförts allt som 

oftast är ur föräldrars, syskons eller vårdpersonalens perspektiv. Vidare studier inom 

pediatrisk onkologisk omvårdnad med barnens perspektiv i fokus samt hur 

gruppterapi kan verka för att stärka barns och ungdomars KASAM är önskvärt.   
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studien 
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“Abby” 

En longitudinell fallstudie 
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dagboksanteckningar) som 
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sedan kompletteras och jämförs 

med kvantitativa undersökningar.  
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och kväll under sex cykler av 

kemoterapi och “Abby” skrev ner 
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sedan med förutsagda symtom 

som bas och sedan adderades 

andra svar och symtom in i 

kodningen.  
 
Studien ämnar sammanföra de 

farmakokinetiska reaktionerna av 

kemoterapi med fysiologiska och 

beteendemässiga/biologiska 
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“Abby” beskrev hur 

hennes upplevelser av 

symtomen försämrades 

om de uppträdde 

samtidigt jämfört med 

om de visade sig vart 

och ett för sig. Hon var 

orolig för att inte lyckas 

besegra cancern då hon 

ej hade förmågan att 

förutsäga och övervinna 

symtomen.  Hon 

uttryckte också en känsla 

av isolering då hon inte 

kunde gå ut så ofta. 
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Richardson A 
 
2010  
 
Storbritannien 
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young people's 

experiences of 

cancer care: A 

qualitative 

research study 

using 

participatory 

methods. 
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ungdomars 

upplevelse 

av 

cancervård. 

38 barn och 

ungdomar i åldrarna 

4-19 som som var i 

olika faser relaterade 

till cancervården 
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deltagare till studien 
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vårdpersonalens 

hjälp. 

Kvalitativ, explorativ 

studie som använder 

sig av deltagarbaserad 

datainsamling. 

Deltagande studie 

innebar att forskaren 

interagerade med 

barnet genom att leka, 

rita och måla, 

intervjuer och 

aktiviteter. Data 

samlades in under sex 

månader. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet 

presenterades i sex 

kategorier som bland 

annat beskrev barns 

upplevelse av miljön, 

den egna kroppen, 

lekens och skolans 

betydelse samt behovet 

av adekvat stöd, 

information och 

kommunikation från 

vårdpersonal och familj. 

De tre sistnämnda 

skiljde sig beroende på 

ålder. 
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Griffiths, 

Maya 
Schweitzer, 

Robert 
Yates, 

Patsy 
2011 
Australien 
 

Childhood 

experiences of 

cancer: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis approach 
 

Undersöka och 

belysa barns 

upplevelser av 

att var patient 

med 

cancerdiagnos. 
 

9 familjer där barnet 

diagnostiserats med 

cancer intervjuades 

två gånger under en 

12-månadersperiod. 

Deltagarna valdes ut 

från onkologiska 

avdelningen. 
Inklusionskriterier 

var engelskspråkiga 

barn 8-17 år, som 

fått en 

cancerdiagnos efter 

2005. 

Kvalitativ, fenomenologisk 

studie. Intervjuerna ägde 

rum antingen på 

sjukhuset eller i 

hemmiljö. Studien 

använde sig av 

semistrukturerad 

intervjumetodik. Både 

föräldrar och barn blev 

intervjuade, men endast 

barnens upplevelser 

belystes i studien. 

Intervjuerna tog mellan 

20-40 minuter. 

Intervjuerna kodades för 

varje familj som sedan 

subkategoriserades, och 

delades in i de fem 

huvudkategorierna. 

Etiskt godkänd. 

Resultatet 

presenterades i fem 

signifikanta teman; 

upplevelsen av 

sjukdom, fördelen 

med att vara sjuk, 

fokuserandet på det 

viktiga i livet, få ett 

nytt perspektiv samt 

upplevelsen av att 

återfå ett 

välbefinnande. 

Resultatet 

sammanfattar 

positiva och 

negativa upplevelser 

relaterat till cancer. 

Hög 
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Han, Jing. 

Liu, Jun-E. 

Xiao, Qian. 

Zheng, 
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2011. 
Kina. 

“The 

Experiences 

and Feelings 

of Chinese 

Children 

Living With 

Leukemia: A 

Qualitative 

Study” 

Beskriva 

upplevelser 

och känslor 

hos kinesiska 

barn med 

leukemi, 

under tiden 

de vårdades 

på sjukhus 

29 barn på sjukhus 

rekryterades till 

studien. 

Inklusionskriterier: 

barn i åldrarna 7-14, 

med diagnosen akut 

leukemi i minst tre 

månader. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie 

med djupgående 

intervjuer utgående från 

semistrukturerade 

frågeformulär. Efter 

intervjuerna jämförde 

författaren svaren med 

vad anhöriga och 

ansvarig personal kunde 

beskriva. Efter detta 

jobbade artikelförfattaren 

som “practical nurse” 

(ungefär undersköterska) 

för att ur första persons 

perspektiv kunna 

observera barnet under 

ett längre tidsspann. 

Resultatet uppdelades i två 

huvudteman: upplevelsen 

av sjukhuset från diagnos 

till 3 månader, samt 

upplevelsen  från 3 månader 

framåt. 

Resultatet presenterades i 

känslor, upplevelser och 

anpassning hos barnen i 

olika grad beroende på hur 

länge de varit sjuka. 

Resultatet belyste barnens 

negativa känslor och 

upplevelser kopplade till 

sjukhuset och avsaknaden 

av ett “normalt liv”. Senare 

låg tyngdpunkten på 

känslorna kring svårigheten 

att anpassa sig, samt 

omgivningens krav på 

barnets 

anpassningsförmåga. 

Hög 
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Sandie S. 

Larouche, 

Lily Chin-

Peuckert. 
2006 
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Changes in 

Body Image 

Experienced 

by 

Adolescents 

With Cancer 

Utforska hur 

tonåringars 

upplevelser, 

självbild, 

självförtroende 

och dagliga liv är 

kopplat till 

förändringar i 

deras utseende 

(kroppsbild)  

5 tonåringar i 

åldrarna 14-17 

år som haft 

diagnosen 

cancer i 

mellan 3 till 12 

månader, 

aktivt 

behandlade.  

Semistrukturerade 

intervjuer med ett 

holistiskt synsätt. 
Intervjuerna utfördes två 

gånger med de 

rekryterade personerna, 

som ägde rum mellan 

januari och april. 

Intervjuerna skedde i 

enskilt rum på sjukhuset 

eller onkologiska 

avdelningen. 

Intervjuerna spelades in 

och varade i 30 till 60 

minuter.   
Etiskt granskad. 

Deltagarna beskrev att 

förändringarna som följde 

av  cancerbehandlingen ledde 

till att de kände sig oattraktiva. 

De upplevde att folk titta på 

dem, därav undvek deltagarna 

ibland sociala situationer som 

att träffa vänner. Ändå så 

upplevde alla deltagare ett 

starkt band till sina vänner 

samt även ett stort stöd från 

familjen.  

Hög 
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Woodgate, 

Roberta 

Lynn  
2008 
Kanada 

Feeling states: a 

new approach to 

understanding how 

children and 

adolescents with 

cancer experience 

symptoms 

Att utforska vad barn 

och ungdomar tänker 

om och hur de 

upplever sina symtom 

i samband med 

cancerbehandling 

13 cancersjuka 

barn och 

tonåringar 

mellan 7 och 17 

års ålder varav 6 

var mellan 13 

och 17 års ålder.  
Exkluderat barn 

som fått sin 

diagnos för 

mindre än 3 

månader sedan 

samt dem med 

kognitiva 

svårigheter.  

Kvalitativ metod 

med öppna 

intervjuer, även icke 

verbal 

kommunikation 

noterades i skrift 

efter avslutade 

intervjuer 
 
Etiskt granskad 

Vissa av barnen hade 

skuldkänslor för hur 

deras humör fick dem 

att behandla andra 

människor dåligt eller 

för att de inte mådde 

lika dåligt som andra 

barn på avdelningen.  
Alla symtom visade 

sig relaterade till 

varandra och de 

flesta kände sig 

mycket sjuka och 

rädda.  

Hög 
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Children 

Undergoing 

Cancer 

Treatment 

Describe Their 

Experiences of 

Comfort in 

Interviews and 

Drawings 

Att undersöka hur 

barn beskrev sina 

upplevelser av 

cancersjukdomen.  

10 familjer med sina 

barn diagnostiserade 

med cancer 

rekryterades. 

Barnen var i 

åldrarna 3-9 år. 

Rekryteringen 

skedde på en 

onkologisk avdelning 

i norra Sverige. 

Kvalitativt 

beskrivande 

intervjustudie. 

Barnen intervjuades 

med både öppna 

frågor och 

uppföljande frågor, 

samt fick rita 

teckningar. 

Föräldrarna fick 

närvara, men barnen 

var i fokus för 

intervjuerna. 
Etiskt godkänd. 
 

Resultatet 

presenterades i form av 

analys av teckningar, 

och intervjuer. Barnen 

uttryckte oro, rädsla 

och saknad relaterat till 

sjukhusmiljön, 

sjukdomen och 

behandlingen, men 

även vad och vilka som 

bidrog till trygghet och 

tillfredsställelse. 

Hög 

  



 
 

 


