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Abstrakt  
Titel: Barncanceröverlevare - att gå vidare i ett förändrat liv. En litteraturstudie. 

Bakgrund: Tack vare förbättrade behandlingsmetoder överlever allt fler barncancer. 

Överlevnad av barncancer kan dock innebära olika komplikationer. Det är en stor 

utmaning för vården att möta denna växande patientgrupp. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa barn och unga vuxnas erfarenheter 

av att ha överlevt barncancer.  

Metod: I litteraturstudien har åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats 

inkluderats. Artiklarnas resultat granskades, analyserades och sammanställdes enligt 

Fribergs modell för litteraturöversikt.  

Resultat: Resultatet sammanställdes i fyra kategorier; Kroppsliga förändringar efter 

att ha överlevt cancer, kognitiva förändringar och fatigue, omgivningens bemötande 

samt att gå vidare i ett förändrat liv.  

Konklusion: Barncanceröverlevarna påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Att 

gå vidare i ett förändrat liv med sena komplikationer av cancern leder till nya 

utmaningar. Detta skapar behov av långsiktig personcentrerad vård, för att förebygga 

onödigt livs- och sjukdomslidande samt möta överlevarnas specifika behov.  

 

Nyckelord: Barncanceröverlevare, upplevelser, komplikationer, sena effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  
Title: Childhood cancer survivor – to move on in a changed life. A literature study. 

Background: Cancer is a common disease of public health. Thanks to improved 

treatment methods more children survive cancer. Survival of childhood cancer may 

however involve various complications. It is a great challenge for healthcare to meet 

this growing group of patients.  

Aim: The aim of the study was to describe children and young adults’ experiences of 

surviving childhood cancer.  

Methods: In the literature study, eight scientific articles with qualitative approach 

were included. The articles results were reviewed, analyzed, and compiled. Content 

analysis and Friberg's model for literature review was used. 

Results: The results were compiled into four categories; Bodily changes after having 

survived cancer, cognitive changes and fatigue, the ambient attitude, and moving 

forward in a changed life.  

Conclusion: Childhood cancer survivors were affected physically, psychologically 

and socially. Moving forward in a changed life with late complications from the 

cancer leads to new challenges. This creates a need for long-term person centered 

care, in order to prevent unnecessary life-, and illness related suffering and to meet 

the survivors’ specific needs.  

Keywords: Childhood cancer survivors, experiences, complications, late effects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

Cancer ...................................................................................................................................................... 1 
Följder av barncancer ......................................................................................................................... 2 
Motiv till litteraturstudien ................................................................................................................. 4 
Syfte .......................................................................................................................................................... 4 

Metod .............................................................................................................................................. 4 

Definitioner ............................................................................................................................................ 4 
Design ...................................................................................................................................................... 4 
Sökmetod ................................................................................................................................................ 5 
Urval ......................................................................................................................................................... 5 
Analys ...................................................................................................................................................... 6 
Forskningsetik ...................................................................................................................................... 7 

Resultat .......................................................................................................................................... 8 

Kroppsliga förändringar efter att ha överlevt cancer ................................................................ 8 
Försämring av kroppsfunktioner och smärta .................................................................................................. 8 
Minskad fysisk styrka................................................................................................................................................. 10 

Kognitiva förändringar och fatigue ............................................................................................... 10 
Koncentrations- och minnessvårigheter.......................................................................................................... 10 
Fatigue ............................................................................................................................................................................... 11 

Omgivningens bemötande ............................................................................................................... 11 
Stöd från andra .............................................................................................................................................................. 11 
Förändrade relationer och annorlunda bemötande .................................................................................. 12 

Att gå vidare i ett förändrat liv ....................................................................................................... 13 
Att ha konfronterats med sin egen dödlighet ................................................................................................ 13 
Känslomässiga förändringar av att ha drabbats av och överlevt cancer ........................................ 15 
Strategier för att gå vidare ...................................................................................................................................... 16 

Diskussion .................................................................................................................................. 17 

Resultatdiskussion............................................................................................................................. 17 
Metoddiskussion ................................................................................................................................ 22 
Forskningsetisk diskussion ............................................................................................................. 24 

Konklusion ................................................................................................................................. 25 

Referenser .................................................................................................................................. 26 

Bilaga 1. Sökmatris 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

Bilaga 3. Granskningsmall 

 

 



 

 
 

Bakgrund  
Antalet barn som överlever cancer har ökat, till största del på grund av bättre diagnos 

och behandling (Bruun Lorentsen & Grov, 2011, 402). Detta innebär att det finns en 

allt större grupp barn och unga vuxna som måste hantera följderna efter avslutad 

cancerbehandling. Det är en betydande skillnad att drabbas av cancer som barn än 

som vuxen. Ett barn har hela livet framför sig och skall formas till en självständig 

individ (Barncancerfonden, 2015:a). Efter behandling förutsätts barnet fortsätta ha 

en normal utveckling och genomgå puberteten med bevarad fertilitet. De kroppsliga 

förändringar som sker på grund av cancern eller som följd av behandlingen kan vara 

svåra att acceptera, då man som tonåring ofta vill se ut som alla andra 

(Barncancerfonden, 2015:b). Överlevnad av cancer innebär många olika 

påfrestningar (Bruun Lorentsen & Grov, 2011, 401). Det är en stor utmaning för 

vården att möta denna växande patientgrupp och deras besvär. Denna 

litteraturstudie fokuserar därför på barn och unga vuxnas erfarenheter av att ha 

överlevt cancer i barndomen.  

 

Cancer  

Cancer är en vanlig folkhälsosjukdom (Ericson & Ericsson, 2012, 712-714). Runt 160 

000 barn världen över drabbas varje år av cancer, var av 90 000 av dessa barn 

avlider (Barncancerrapporten, 2015; WHO, 2009). I Sverige insjuknar knappt ett 

barn per dag, 300 per år, i någon form av cancersjukdom (Barncancerfonden, 2015:a; 

Biörnstad, 2015). Cancer innebär att en cell har genomgått en mutation utan att ha 

blivit upptäckt av kroppens immunförsvar. Cellen har sedan börjat dela sig och växa 

okontrollerat (Ericson & Ericsson, 2012, 712-714). Efter en tid bildas en klump av 

celler; en tumör. För att växa är tumören i behov av näring, vilket den får av de 

blodkärl som skapats omkring tumören (Cancerfonden, 2013). Detta kan ske i och 

med att kroppen inte förstår att tumören är en mutation och inte borde vara där 

(Ericson & Ericsson, 2012, 712-714). Utvecklingen från det att tumören bildas till det 

att den upptäcks kan ta upp till 20 år, men det kan även ske mycket snabbt. En tumör 

kan vara både god- och elakartad, så kallad benign och malign. När man talar om 

cancer är tumören alltid malign. 
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Vilken medicinsk behandling som ges beror främst på tumörtyp och var i kroppen 

tumören är lokaliserad. Behandling som används är kirurgi, cytostatika samt 

strålning, behandlingsmetoderna genomförs var för sig eller i kombination (Bruun 

Lorentsen & Grov, 2011, 402). Utvecklingen av cancer kan dels vara genetisk och dels 

miljöbetingad. Exempel på miljöbetingad utveckling är tobaksrök, strålning, dåliga 

matvanor och olika virusinfektioner (Ericson & Ericsson, 2012, 712-714). När ett barn 

drabbas av cancer är den oftast genetiskt betingad då barn inte har hunnit utsättas 

för stor miljöpåverkan (Barncancerfonden, 2015,b). 

 

Följder av barncancer 

De komplikationer som barn och ungdomar med cancer kan möta är mycket stora. 

Cancern drabbar utvecklingen på både fysiska och sociala plan, vilket gör det svårt för 

barncanceröverlevarna att växa upp och bibehålla normalitet (Abrams et. al, 2007; 

Grinyer, 2009, 1). Dessa besvär fortgår även efter friskförklarandet (Grinyer, 2009, 1). 

Enskär och Essen (2007) beskriver i sin studie om tonåringar och unga vuxna, som 

genomgått och avslutat sin cancerbehandling, att psykosociala besvär är lika vanliga 

under som efter avslutad cancerbehandling. Barncanceröverlevarna beskrev fatigue 

(Langeveld et. al., 2002; Enskär & Essen, 2007), nedsatt fysisk funktion och besvär 

från muskler och skelett som komplikationer efter cancern (Servitzoglou et. al., 

2009).  

 

Yallop, McDowell, Koziol-McLain och Reed (2013) fann i sin kvantitativa studie att 

barncanceröverlevarnas upplevda välbefinnande, ångest, depression och emotionella 

svårigheter var i samma nivå som kontrollgruppens. Det fanns dock en mindre grupp 

som beskrev betydande komplikationer. Langeveld et. al. (2002) visade i en review, 

det vill säga sammanställning av flera studier, att barncanceröverlevarna generellt 

var psykiskt välmående och inte hade fler känslomässiga besvär än 

kontrollgrupperna. Det framkom dock, i en av studierna, att 580 överlevare som 

jämfördes med sina 396 syskon, upplevde större bekymmer med depression, 

humörsvängningar, ilska, tension, förvirring och ångest. Li et. al., (2012) visade i en 

kvantitativ studie att en betydande del av barncanceröverlevarna hade låg självkänsla 

och upplevde depression i större utsträckning än kontrollgruppen. Wick och Mitchell 

(2010) fann att barn under och efter avslutad behandling upplevde en förlust av 
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kontroll. De beskrev en känsla av att helt förlora greppet och att sjukvårdspersonalen 

tog över kontrollen. Den psykologiska stressen över förlust av kontroll förvärrandes 

efter avslutad behandling. 

 

Flera canceröverlevare kände lättnad över att vara friskförklarade men beskrev även 

att en rädsla för återfall infann sig (Bruun Lorentsen & Grov, 2011, 405). 

Barncanceröverlevarna beskrev att de ofta tänkte på cancererfarenheten och oroade 

sig över framtiden (Enskär & Essen, 2007). I större utsträckning än hos 

kontrollgrupperna valde överlevarna att inte skaffa barn. Detta på grund av oro kring 

reproduktionsförmåga samt de eventuella hälsoproblem deras barn skulle kunna få 

till följd av cancerbehandlingen (Langeveld et. al., 2002). 

 

Återgången till vardagen var för många barncanceröverlevare en utmaning, med 

oväntade biverkningar på grund av tidigare behandling, psykisk stress samt brist på 

information och stöd från sjukvården (Bruun Lorentsen & Grov, 2011, 405). 

Cancersjukdom påverkar hela människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt 

(2011, 401). Som sjuksköterska är det viktigt att tillgodose patientens grundläggande 

behov (2011, 414), behov som fortfarande finns kvar efter avslutad behandling. För 

att se varje människa och ge möjlighet till god vård behövs personcentrerat 

förhållningsätt. Willman (2010, 101) påtalar att för att svara mot ökade krav som 

kunskapsbasering, trygghet, delaktighet och säkerhet behöver omvårdnaden bli mer 

personcentrerad. Personcentrerad vård innebär att vården sätter individen i centrum. 

Vården behöver möta varje person individuellt och uppmärksamma dennes enskilda 

behov, resurser och styrkor (2010, 107-108). Detta kan enligt Erikssons 

omvårdnadsteori leda till förhindrad uppkomst av onödigt lidande, skapat av vården i 

form av bristande, otillräcklig och frånvarande vård (Eriksson, 1994, 95). Viljan att 

lindra uppkomst av och redan befintligt lidande behöver vara vårdens 

grundinställning (1994, 96). Sjuksköterskan behöver ge kunskap, se individens behov 

och använda dennes resurser och styrkor för att hjälpa barncanceröverlevarna att 

anpassa sig till sin förändrade vardag. 
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Motiv till litteraturstudien  

Det är en påfrestande erfarenhet att ha överlevt en cancersjukdom som barn, vilket 

kan medföra både fysiska, psykiska och sociala besvär. Barncanceröverlevare blir en 

allt större patientgrupp, då fler överlever cancersjukdom idag än tidigare 

(Socialstyrelsen, 2009, 55-56). Komplikationer efter sjukdomen kan kvarstå eller 

uppkomma långt efter avslutad behandling.  

 

Kunskap om personers erfarenheter av att ha överlevt barncancer är viktig för att 

sjuksköterskan skall kunna erbjuda det stöd som behövs. Denna litteraturstudie kan 

bidra till att ge vårdpersonal ökad kunskap och förståelse för barncanceröverlevare. 

Genom detta kan förutsättningarna för att ge god vård till barncanceröverlevare 

förbättras.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa barn och unga vuxnas erfarenheter av att ha 

överlevt barncancer.  

 

Metod   
Definitioner  

Barnombudsmannen (2015) definierar barn som alla människor under 18 år. Denna 

definition används i litteraturstudien. Alla deltagare i de valda studierna hade fått sin 

cancerdiagnos som barn samt var barn och unga vuxna mellan 9 till 30 år när de 

deltog i studierna. 

Sena komplikationer eller sena effekter syftar på de mer eller mindre kroniska 

förändringar som kvarstår efter att behandlingen är avslutad (Barncancerfonden, 

2015:c).  

 

Design  

För att svara på litteraturstudiens syfte valdes kvalitativa studier. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011, 106) får man med kvalitativa studier fram beskrivande data, det vill 

säga personers egna ord, beskrivningar och observationer av olika beteenden. Genom 
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kvalitativa intervjuer framkommer en mångfasetterad beskrivning av 

intervjupersonens livsvärld (2011, 134). Motivet för studien var att öka förståelsen för 

det valda fenomenet och sammanställa tidigare forskning till en ny helhet (Friberg, 

2012, 124). För att studierna skulle vara väsentliga har exklusionskriterier och 

inklusionskriterier använts (Olsson & Sörensen, 2011, 112).  

 

Sökmetod 

För att samla in data genomfördes artikelsökningar. De artiklar som användes har 

syften som stämde överens med den tänkta litteraturstudiens. Google Scholar 

användes initialt för att få en övergripande bild av vad det fanns för artiklar i ämnet. 

Sökprocessen genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed samt Psykinfo. De sökord 

som användes var: Cancer, neoplasm, survivor, childhood, adolescence, young adult, 

quality of life, psychosocial difficulties, psychological well-being, long-term effect, 

long-term impact, experience, interview, qualitative och empirical.  

 

Östlundh (2012, 58) menar att det under sökprocessens gång är väsentligt att 

experimentera med olika söktekniker, sökfunktioner och sökord för få fram relevanta 

artiklar. Booleska sökoperatorer är ord som på olika sätt kombinerar söktermer. De 

kan användas för att vidga sökningen, OR, ringa in relevant information och 

samtidigt avgränsa sökningen till ett specifikt område, AND eller NOT (Östlundh, 

2012, 69; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 72). Booleska sökoperatorer användes 

vid artikelsökningen. För att ytterligare bredda sökningen användes trunkering i 

slutet av ordstammen, vilket inkluderar ordets alla böjningar (j.fr. Östlundh, 2012, 

68). En översikt av sökvägar presenteras (Bilaga 1).  

 

Urval 

Till litteraturstudien inkluderades åtta kvalitativa artiklar och syftet med studien var 

att belysa människors upplevelser (Olsson & Sörensen 2011, 106). En översikt av de 

valda studierna presenteras (Bilaga 2). Inklusionskriterier beskriver den data som 

inkluderades i studien (2011, 112). De inklusionskriterier som användes var att 

deltagarna fått cancerdiagnosen innan 18 års ålder, avslutat cancerbehandling, 

frivilligt medverkat i studierna och när som kunnat avsluta medverkan. Studiernas 
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syfte och resultat skulle stämma överens med litteraturstudiens syfte. Etiskt 

godkännande av en etisk prövningsnämnd skulle ha erhållits för artiklarna. 

Exklusionskriterier framställer data som uteslöts från litteraturstudien. I 

litteraturstudien uteslöts föräldrars och vårdpersonals erfarenheter samt studier med 

enbart kvantitativ ansats. Olsson och Sörensen (2011, 112) beskriver vikten av att det 

finns klara avgränsningar när det gäller både exklusions- och inklusionskriterier 

innan studien påbörjas, för att minska felaktigt deltagande.  

 

För att underlätta urvalet och exkludera icke relevanta artiklar användes olika 

avgränsningsfunktioner, vilka finns i respektive databas. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, finnas tillgängliga i fulltext, initialt inte vara äldre än 15 år samt 

sorteras efter relevans. Artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket innebär att de 

blivit vetenskapligt granskade och uppnått de kriterier som gäller för publicerande i 

vetenskapliga tidskrifter.  

 

Urvalet av artiklar skedde i olika steg. Först kontrollerades att artikelns syfte, titel och 

abstrakt stämde med litteraturstudiens syfte. Om så var fallet lästes artikeln. En 

kvalitetsgranskning utifrån Olsson och Sörensen (2011, 285) bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod utfördes (se Bilaga 3). De artiklar som enligt 

bedömningen fick låg kvalitet uteslöts från studien, i detta fall fem artiklar. I de valda 

studierna, publicerade mellan 2009-2015, ingick 194 flickor/kvinnor och 196 

pojkar/män.  

 

Analys 

Studierna analyserades enligt Fribergs trestegsmetod (2012, 140-142). De tre stegen 

innebär att studierna först läses upprepade gånger. Sedan söktes likheter och 

skillnader mellan studiernas resultat och till sist skapades en sammanställning av 

data. Först läste författaren artiklarna upprepade gånger för att förstå helheten. 

Sedan identifierades likheter respektive skillnader mellan studiernas resultat. Till sist 

genomfördes en sammanställning av utvalda data, vilken delades in i grupper utifrån 

likartat innehåll. Dessa grupper sorterades och bildade huvud- och underkategorier 

(se tabell 1, sida 8). Artikelanalysen genomfördes av författaren och diskuterades med 

handledaren, för att jämföra och säkerställa att författaren inte missat relevant data.  
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Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen (2013) är en sammanställning av etiska principer som 

syftar till att ge vägledning till vårdpersonal samt andra som deltar i medicinsk 

forskning som berör människor. Deklarationen innebär att forskarna skall utgå från 

deltagarens hälsa, skydda och främja deltagarnas hälsa, välbefinnande och rättigheter 

samt att medicinsk forskning skall ta hänsyn till etiska och juridiska normer. Dessa 

etiska principer användes som etisk utgångspunkt för denna litteraturstudie, för att 

säkerställa att de artiklar som användes i litteraturstudien har blivit etiskt granskade 

och godkända.  

 

Kjellström (2012, 86-87) beskriver att konfidentialitet är en viktig aspekt att tänka på 

vid granskning av forskningsstudier. Konfidentialitet innebär att se till att känsliga 

uppgifter om deltagarna inte sprids till obehöriga. Detta sker i två led. För det första 

avser det att data förvaras säkert och att obehöriga inte kan komma åt den. 

(Förtydliga hur jag kunnat se detta) För det andra att data redovisas så att den inte 

kan spåras till en enskild individ. I de studier som användes i litteraturstudien 

framgick att data behandlats konfidentiellt.   
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Resultat  
Studiens resultat presenteras i fyra huvudkategorier och nio underkategorier som 

framkom genom analys av de inkluderade studierna (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt huvudkategorier och underkategorier  

Huvudkategorier  Underkategorier 

Kroppsliga förändringar efter att ha 
överlevt cancer 

Försämring av kroppsfunktioner  
och smärta 

Minskad fysisk styrka 

Kognitiva förändringar och fatigue Koncentrations- och minnessvårigheter 

Fatigue 

Omgivningens bemötande Stöd från andra 

Förändrade relationer och annorlunda 
bemötande 

Att gå vidare i ett förändrat liv Att ha konfronterats med sin egen 
dödlighet 

Känslomässiga förändringar av att ha 
drabbats av och överlevt cancer 

Strategier för att gå vidare 

 

Kroppsliga förändringar efter att ha överlevt cancer 

Litteraturstudien visar på att deltagarna fått kroppsliga förändringar av behandling 

eller sena komplikationer av att ha överlevt cancer. De underkategorier som framkom 

var försämring av kroppsfunktioner, smärta samt minskad fysisk styrka.  

 

Försämring av kroppsfunktioner och smärta 

Förändringar av kroppsfunktioner var vanligt förekommande och beskrevs av 

deltagare i alla studier (Brown et. al., 2015; Takei et. al., 2015; Macartney et. al., 

2014; Phillips & Jones, 2014; Berg Doukkali et. al., 2013; Li et. al., 2013; Enskär & 

Berterö, 2010; Sundberg et. al., 2009). Deltagarna beskrev erfarenheter som 

viktuppgång och viktnedgång (Takei et. al., 2015; Macartney et. al., 2014; Berg 

Doukkali et. al., 2013; Sundberg et. al., 2009). Sundberg et. al. (2009) fann att 
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gastrointestinala besvär så som förstoppning och diarré förekom. Förändrad eller 

minskad aptit beskrevs av flera deltagare (Macartney et. al., 2014). Några deltagare 

beskrev att de förlorade så stor kroppsmassa att kroppen blev som skinn och ben 

(Takei et. al., 2015). Förändringar av huden och förändringar på kroppen i form av 

ärr som uppstod till följd av olika undersökningar eller operationer förekom (Brown 

et. al., 2015; Berg Doukkali et. al., 2013; Enskär & Berterö, 2010; Sundberg et. al., 

2009). Fysiska förändringar som fertila bekymmer beskrevs (Brown et. al., 2015; 

Sundberg et. al., 2009).  

 

Kroppsförändringar rörande utseende skildrades i flertalet studier. Totalt eller delvis 

håravfall belystes som en biverkning av behandling i tre studier (Brown et. al., 2015; 

Takei et. al., 2015; Sundberg et. al., 2009). Svullnad i ansikte (Takei et. al., 2015) och 

förändring av mun-status uppgavs som andra kroppsliga rubbningar (Sundberg et. al., 

2009).  

 

Flertalet deltagare beskrev afasi som direkt följd av cancerbehandlingar. Deltagarnas 

förmåga att kommunicera påverkades ytterligare av tal- och lässvårigheter 

(Macartney et. al., 2014). Nedsatt syn (Phillips & Jones, 2014), försämrad eller 

känslig hörsel och besvär från balansorganen, så som yrsel, beskrevs av deltagarna 

(Macartney et. al., 2014; Sundberg et. al., 2009). Ensidig förlamning (Macartney et. 

al., 2014), känselbortfall och myrkrypning förekom (Sundberg et. al., 2009). Besvär 

från muskler, leder och skelett relaterat till rörelser och försämrad tillväxt beskrevs 

(Berg Doukkali et. al., 2013; Sundberg et. al., 2009). Några deltagare behövde 

använda protes eller rullstol för att ta sig fram (Brown et. al., 2015).  

 

Besvär med smärta redovisades i tre studier (Macartney et. al., 2014; Berg Doukkali 

et. al., 2013; Sundberg et. al., 2009). Smärta i extremiteter efter fysisk ansträngning 

(Macartney et. al., 2014) och smärta i form av huvudvärk var vanligt förekommande 

enligt flera deltagare. De beskrev att huvudvärken kunde variera i smärtgrad och 

uppstå plötsligt eller veckovis. Huvudvärken kunde uppkomma som följd av fysisk 

ansträngning och förvärras av yrsel, fatigue samt höga ljud.  

 

Sömnbesvär som svårigheter att somna, att vakna mitt i natten, inte kunna somna 

om och en känsla av att inte få tillräckligt med sömn beskrevs (Macartney et. al., 
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2014). Ökad infektionskänslighet beskrevs av deltagare som en biverkan efter 

behandling (Takei et. al., 2015; Sundberg et. al., 2009).  

 

Minskad fysisk styrka  

I flera studier beskrevs att deltagarna led av minskad fysisk styrka. Deltagarna 

uppgav att de inte hade samma kraft i musklerna som tidigare. Den begränsade 

fysiska styrkan påverkade dem kraftigt i deras vardag (Enskär & Berterö, 2010), 

vilket ledde till försämrad förmåga att klara fysiska utmaningar (Takei et. al., 2015; 

Macartney et. al., 2014; Berg Doukkali et. al., 2013; Sundberg et. al., 2009). 

Svårigheter att medverka i skolaktiviteter förekom, särskilt rörande fysisk aktivitet 

(Brown et. al., 2015). Begränsningar och svårigheter som att gå i trappor, ta sig fram 

på olika platser och genomföra vardagssysslor så som att lyfta tungt och hjälpa till 

med sysslor i hemmet uppgavs (Takei et. al., 2015; Macartney et. al., 2014). Takei et. 

al. (2015) fann en längtan hos deltagarna att återfå tidigare fysik och kunna 

genomföra samma aktiviteter som sina jämnåriga. Den minskade fysiska styrkan 

beskrevs vara en direkt effekt av behandlingar som operationer, cytostatika eller 

strålbehandling (Macartney et. al., 2014). 

 

Kognitiva förändringar och fatigue 

Det framkom i sex studier att deltagarna led av kognitiva förändringar och fatigue 

som påverkade dem i deras vardag. De underkategorier som framkom var 

koncentrations- och minnessvårigheter samt fatigue.  

 

Koncentrations- och minnessvårigheter  

I sex studier beskrev deltagarna att de drabbats av kognitiv påverkan (Brown et. al., 

2015; Takei et. al., 2015; Macartney et. al., 2014; Li et. al., 2013; Berg Doukkali et. al., 

2013; Sundberg et. al., 2009). Deltagarna hade svårigheter med inlärning, att 

processa information, minnesförluster samt koncentrationssvårigheter (Macartney et. 

al., 2014; Li et. al., 2013). Förmågan att läsa, skriva och tolka information var nedsatt 

(Brown et. al., 2015; Macartney et. al., 2014; Sundberg et. al., 2009). På grund av 

kognitiv påverkan upplevde flera deltagare att deras akademiska resultat blev lidande. 

De hamnade efter i skolan, behövde mer tid för att göra klart arbeten och var tvungna 

att anstränga sig extra mycket för att klara av att hålla jämna steg med 
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skolkamraterna (Takei et. al., 2015; Macartney et. al., 2014; Li et. al., 2013; Berg 

Doukkali et. al., 2013).  

 

Fatigue  

Fatigue påverkade deltagarna i deras vardag (Macartney et. al., 2014; Li et. al., 2013; 

Berg Doukkali et. al., 2013; Sundberg et. al., 2009). Li et.al. (2013) fick i sin studie 

fram att deltagarna upplevde trötthet trots adekvat sömn. Några deltagare beskrev att 

energin var lägre jämfört med innan de drabbades av cancern men att energinivå 

förbättrades något med tiden (Macartney et. al., 2014). Deltagarna var medvetna om 

den fluktuerande energin och försökte reglera energikonsumtionen genom vila eller 

att avstå från vissa aktiviteter (Takei et. al., 2015; Macartney et. al., 2014; Sundberg et. 

al., 2009).  

 

Omgivningens bemötande   

Litteraturstudien visar att personligt stöd och goda relationer var av stor betydelse 

under och efter cancern. De underkategorier som framkom var stöd från andra samt 

förändrade relationer och annorlunda bemötande.  

  

Stöd från andra 

Vikten av stöd från andra redovisades i flertalet studier (Brown et. al., 2015; 

Macartney et. al., 2014; Phillips & Jones, 2014; Li et. al., 2013; Enskär & Berterö, 

2010; Sundberg et. al., 2009). Deltagare beskrev att de under sjukdomstiden fick stöd 

och starkare relationer med familj (Brown et. al., 2015; Li et. al., 2013), vänner och 

sjukvårdspersonal (Macartney et. al., 2014; Phillips & Jones, 2014; Berg Doukkali et. 

al., 2013; Enskär & Berterö, 2010). Phillips och Jones (2014) beskrev att deltagarna 

använde det stöd som de fick av andra som motivation för att orka fortsätta kämpa. 

Stödet hade en långsiktig effekt på relationerna även efter sjukdomstiden. De vänner 

från skolan som stöttat deltagarna genom cancerbehandlingen fortsatte att vara nära 

vänner även efter att deltagarna blivit friskförklarade. Vikten av stöd och hjälp från 

skolpersonal belystes av flera deltagare (Enskär & Berterö, 2010).   

 

För att finna stöd hos andra som hade liknande sjukdomserfarenheter eller för att få 

bearbeta sina upplevelser anslöt sig deltagarna till stödgrupper. Stödgrupperna 
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kunde mötas fysiskt eller över internet. Deltagarna beskrev även att de använde sig av 

internet för att upprätthålla kontakten med sina vänner (Macartney et. al., 2014). De 

fann stöttning genom positiva interaktioner med andra människor (Sundberg et. al., 

2009). 

 
Några deltagare beskrev en känsla av otillräckligt, kortsiktigt stöd från vårdpersonal, 

familj och vänner eller att familjebanden behövde repareras efter sjukdomstiden 

(Enskär & Berterö, 2010).  

 

Förändrade relationer och annorlunda bemötande 

Vissa deltagare beskrev försvagade sociala band och förändrade relationer (Brown et. 

al., 2015; Li et. al., 2013). Som följd av cancern kunde de inte längre delta i 

skolundervisning och fritidsaktiviteter och tappade då kontakten med vänner (Takei 

et. al., 2015). De beskrev att de blev annorlunda bemötta på grund av cancern. Vissa 

vänner visste inte hur de skulle hantera deltagarnas sjukdom (Phillips & Jones, 2014; 

Enskär & Berterö, 2010) och bemötte dem med försiktighet eller fördomsfull attityd 

(Takei et. al., 2015). Förändringarna i deras fysiska utseende (Sundberg et. al., 2009) 

eller förmåga att kommunicera med andra påverkade deras relationer med jämnåriga 

(Macartney et. al., 2014). Eftersom deltagarna blev annorlunda behandlade på grund 

av cancern, undrade de hur de skulle prata om sjukdomen med sina jämnåriga (Takei 

et. al., 2015). De upplevde även svårigheter med att träffa en partner och att ha 

intima möten (Sundberg et. al., 2009). Osäkerhet kring fertilitetsstatus ledde till 

spänningar i parrelationer (Brown et. al., 2015). 

 

Förändrade band till familjemedlemmar framkom i två studier. Relationen till syskon 

försämrades på grund av att deras syskon upplevde sig åsidosatta av föräldrarna 

under och efter sjukdomstiden (Brown et. al., 2015; Enskär & Berterö, 2010). Brown 

et. al. (2015) fick i deras studie fram att vissa deltagare upplevde att deras föräldrar 

hade skyddat dem under uppväxten. De ansåg att detta i vissa avseenden hade 

minskat deras möjlighet till självständighet. 
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Att gå vidare i ett förändrat liv 

Cancererfarenheten ledde till ett förändrat perspektiv på livet på gott och ont.  

Olika känslor beskrevs, de flesta deltagarna upplevde oro över återfall. För att klara 

av de biverkningar som cancern medförde använde de olika hanteringstrategier. De 

underkategorier som framkom var att ha konfronterats med sin egen dödlighet, 

känslomässiga förändringar av att ha drabbats av och överlevt cancer samt strategier 

för att gå vidare.  

 

Att ha konfronterats med sin egen dödlighet 

Deltagarna beskrev att de som canceröverlevare var unika och hade genomgått en 

unik upplevelse (Enskär & Berterö, 2010; Sundberg et. al., 2009). De upplevde sig 

vara annorlunda och förändrade mot sina jämnåriga (Phillips & Jones, 2014; Enskär 

& Berterö, 2010). Deltagarna beskrev en upplevd sårbarhet för sjukdom som skilde 

dem från deras jämnåriga, vilka de menade hade en bild av att vara odödliga (Phillips 

& Jones, 2014).  

 

Inga andra utmaningar deltagarna drabbades av kunde mäta sig med att ha överlevt 

cancer (Phillips & Jones, 2014; Enskär & Berterö, 2010). Flertalet deltagare valde att 

fokusera på det positiva som sjukdomen bidragit med i livet (Phillips & Jones, 2014; 

Berg Doukkali et. al., 2013; Enskär & Berterö, 2010; Sundberg et. al., 2009). De fick 

inre styrka och mod utav sina erfarenheter (Brown et. al., 2015; Macartney et. al., 

2014; Phillips & Jones, 2014; Enskär & Berterö, 2010), och ett förändrat perspektiv 

på livet (Berg Doukkali et. al., 2013; Sundberg et. al., 2009). De beskrev en vilja av att 

inte ge upp och att vilja utmana livet (Brown et. al., 2015; Macartney et. al., 2014; 

Enskär & Berterö, 2010). Cancern påverkade deltagarnas identitet vilket vissa såg 

som en positiv aspekt (Phillips & Jones, 2014). En känsla av mognad (Berg Doukkali 

et. al., 2013; Enskär & Berterö, 2010), att vara mentalt stark och att ha fått bättre 

självförtroende beskrevs (Sundberg et. al., 2009). De uppgav att deras livskvalité var 

god trots sjukdomens påverkan och komplikationer (Macartney et. al., 2014).  

 

Deltagarna beskrev att en positiv attityd var viktig för att överleva cancer (Phillips & 

Jones, 2014; Sundberg et. al., 2009). Vissa ansåg att det faktum att de drabbats av 

cancer i barndomen istället för i vuxenlivet hjälpte dem behålla en optimistisk syn på 

livet (Phillips & Jones, 2014) och att de var tacksamma över vad de hade (Brown et. 
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al., 2015). I Phillips och Jones (2014) studie beskrev deltagarna att cancern inte bara 

var en del i deras förflutna utan även en del av dem nu, cancer var någonting som de 

fortfarande upplevde.  

 

Berg Doukkali et. al. (2013) fann att flertalet av deltagarna beskrev sig som vem som 

helst och att cancern hade ringa eller ingen påverkan på deras nuvarande liv. De 

beskrev en lättnad över att vara friskförklarade och att cancern nu var ett avslutat 

kapitel i deras liv. Brown et. al., (2015) beskrev att deltagarna upplevde att cancern 

påverkat deras föräldrar mer än dem själva eftersom de drabbats av sjukdomen i 

barndomen. 

 

I Enskär och Berterö (2010) studie ansåg deltagarna att det var jobbigare att 

genomgå cancer i barndomen eftersom den påverkade utseendet och att det i 

ungdomen fanns tydliga idéer om utseende. Deltagarna beskrev att de tappade 

självförtroendet och tyckte det var jobbigt att visa sina förändrade kroppar, t.ex. ärr 

och avsaknad av hår (Brown et. al., 2015). Även de som inte hade synliga fysiska 

förändringar var bekymrade över hur de uppfattades av omgivningen (Brown et. al., 

2015). Berg Doukkali et. al. (2013) fann att en mindre del av deltagarna ansåg att 

följderna av att ha genomgått cancer i stor omfattning hindrade dem i det dagliga 

livet. De reflekterade ofta över påverkan cancern haft och fortsatte ha på deras liv. 

Cancererfarenheten hade lett till att deltagarna fått en ökad medvetenhet om deras 

hälsa och mediciner (Sundberg et. al., 2009). Komplikationer som att kontinuerligt ta 

läkemedel som hormonsubstitution och smärtstillande beskrevs (Brown et. al., 2015). 

Deras utbildning blev lidande på grund av frekventa återbesök på 

cancermottagningar eller återkommande sjukdom (Takei et. al., 2015; Macartney et. 

al., 2014; Sundberg et. al., 2009).  

 

Deltagarna tampades med sina identiteter och roller som patienter på sjukhuset och 

canceröverlevare i samhället (Phillips & Jones, 2014). De ville inte förknippas med att 

vara överlevare. Deltagarna längtade efter normalitet och beskrev en önskan av att 

vara som alla andra (Phillips & Jones, 2014; Enskär & Berterö, 2010).  
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Känslomässiga förändringar av att ha drabbats av och överlevt cancer 

Känslomässigt lidande beskrevs av Macartney et. al. (2014), så som att drabbas oro, 

nervositet och stress. Ångest uppkom vid tankar på sjukdomen eller döden (Sundberg 

et. al., 2009). Sorg beskrevs av flera deltagare (Enskär & Berterö, 2010; Sundberg et. 

al., 2009), t.ex. sorg över förändrat utseende, ändrade relationer (Takei et. al, 2015) 

och förlorad fysisk förmåga (Macartney et. al., 2014). Känsloutlopp senare i livet, 

efter att de överlevt cancern, hade blivit en naturlig del i vardagen (Enskär & Berterö, 

2010; Sundberg et. al., 2009). Även efter behandlingen kunde de inte begripa det hot 

som cancern utgjort (Enskär & Berterö, 2010). Flera deltagare beskrev att de 

fortfarande kände sig frustrerade, irriterade och arga över att ha behövt genomgå 

cancersjukdom (Macartney et. al., 2014; Enskär & Berterö, 2010; Sundberg et. al., 

2009).  

 

Förändrad kroppsuppfattning beskrevs i flertalet studier (Enskär & Berterö, 2010; 

Sundberg et. al., 2009). De fysiska komplikationerna av cancern, så som 

viktförändringar och ärr, ledde till att deltagarna fick en ändrad eller skev kroppsbild 

(Macartney et. al., 2014; Berg Doukkali et. al., 2013) och upplevde att de inte längre 

kände igen sitt utseende (Enskär & Berterö, 2010). Deltagarna beskrev att de 

anpassade sig till sina fysiska hinder och att de blev en del av deras identitet. Det blev 

enklare att acceptera hindren med åren (Brown et. al., 2015). 

 

Känslor som att leva med osäkerheten och vetskapen om att cancern kunde komma 

tillbaka beskrevs av deltagarna (Brown et. al., 2015; Takei et. al., 2015; Phillips & 

Jones, 2014; Li et.al., 2013; Berg Doukkali et. al., 2013; Enskär & Berterö, 2010; 

Sundberg et. al., 2009). De upplevde ett obehag över att gå på återbesök (Berg 

Doukkali et. al., 2013; Sundberg et. al., 2009), då detta påminde dem om hur cancern 

hade påverkat deras liv (Takei et. al., 2015). Oavsett hur lång tid som hade gått sedan 

deltagarna blev friskförklarade så var oron över återfall stor (Brown et. al., 2015). 

Osäkerheten var alltid närvarande (Phillips & Jones, 2014), även om de inte tillät den 

dominera deras tankar (Brown et. al., 2015). De oroade sig för vilken effekt cancern 

kunde ha på deras framtid (Phillips & Jones, 2014; Berg Doukkali et. al., 2013) i form 

av utbildning, arbete, hälsa och möjlighet att kunna få barn (Takei et. al., 2015; 

Sundberg et. al., 2009). Brown et. al. (2015) fann att deltagarna hade en stark önskan 

om att bilda familj. Samtidigt beskrev de en stor osäkerhet kring möjligheten att få 
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barn, som följd av cancern. Deltagarna som var i tonåren beskrev att de hellre 

väntade med att få besked om möjligheten att få barn till dess att det var aktuellt att 

bilda familj, än levde med ett negativt besked. 

 

Strategier för att gå vidare 

Deltagarna utvecklade olika strategier för att hantera livet efter cancern (Brown et. al., 

2015; Enskär & Berterö, 2010). De beskrev att de tog var dag som den kom och valde 

att blicka framåt (Brown et. al., 2015). De menade att det inte går att kontrollera 

framtiden utan att man måste hantera de situationer som uppstår när de sker. Det 

var viktigt för deltagarna att finna en mening med livet, vilket exempelvis kunde 

uppnås genom meningsfullt arbete (Brown et. al., 2015). Enskär och Berterö (2010) 

fann att vissa deltagare valde att lägga cancererfarenheten bakom sig för att orka gå 

vidare.  

 

Humor användes som en hanteringsstrategi för att behålla en positiv syn på livet 

(Macartney et. al., 2014). Flertalet deltagare uppgav att de ville komma tillbaka till 

sin ursprungliga fysiska förmåga, vilket de uppnådde genom att delta i fysisk 

verksamhet samt lära sig nya färdigheter. För att klara av tillbakagången till skolan 

började deltagarna med halvdagar för att sedan succesivt öka upp tiden till hela dagar. 

Deltagarna var tvungna att ägna mer tid åt skolarbete än tidigare (Li et. al., 2013) och 

begränsade sina fritidsaktiviteter för att orka fokusera på skolan (Macartney et. al., 

2014). De anpassade sin vardag efter sina nya fysiska och psykiska förutsättningar 

(Brown et. al., 2015; Berg Doukkali et. al., 2013). I en studie menade flera av 

deltagarna att de trots sjukdomen och missad skolgång sporrats till att göra bra 

skolresultat och att resultaten överträffat deras och andras förväntningar (Brown et. 

al., 2015). Vissa deltagare behövde kognitiva hjälpmedel för att klara sig i vardagen 

(Macartney et. al., 2014). Trots upprepade försök upplevde vissa deltagarna att de 

inte hittade adekvata strategier för att hantera de biverkningar cancern medfört (Berg 

Doukkali et. al., 2013). De hade heller inte lyckats bearbeta cancererfarenheten.   

 

Flera deltagare beskrev att sjukdomen gett dem större empati och omsorg om andra 

och de funderade över hur de kunde använda sin erfarenhet för att hjälpa andra 

(Brown et. al., 2015). Några tänkte sig en karriär inom sjukvården. De använde även 

sina erfarenheter för att öka medvetenheten om cancer och anordnade eller deltog i 
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välgörenhetsaktiviteter så som volontärarbete, föreläste om sina erfarenheter 

(Phillips & Jones, 2014) samt samlade in ekonomiska medel (Macartney et. al., 2014).  

 

Diskussion  
Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa barn och unga vuxnas erfarenheter av att ha 

överlevt barncancer. Fyra huvudkategorier och nio underkategorier identifierades 

efter analys av inkluderade studier. Huvudkategorierna som framkom var; kroppslig 

förändring efter att ha överlevt cancer, kognitiva förändringar och fatigue, 

omgivningens bemötande samt att gå vidare i ett förändrat liv. I resultatdiskussionen 

relateras litteraturstudiens resultat till tidigare forskning och 

omvårdnadsvetenskaplig teori omfattande lidandeteori (Eriksson, 1994) och 

betydelsen av ett personcentrerat förhållningssätt (Ekman, Norberg & Swedberg, 

2014). 

 

Litteraturstudiens resultat visade att deltagarna upplevde förändringar av 

kroppsfunktioner så som viktförändring, hudförändringar, håravfall, muskelbesvär 

och försämrad tillväxt, av vilka vissa även påverkade utseendet. Liknande resultat 

fann Prouty, Ward-Smith och Hutto (2006) där barncanceröverlevarna led av fysiska 

besvär på grund av biverkningar från cancern. Vidare framkom i litteraturstudiens 

resultat att deltagarna led av förändrad rörelseförmåga och smärta som biverkningar 

av behandling. Sena komplikationer så som smärta (Aasebrø Hauken, Borgsnes 

Larsen & Holsen, 2013; Berg et. al., 2009) samt besvär från matspjälkningen och 

minskat immunförsvar beskrevs av barncanceröverlevarna (Lehmann et. al., 2014). 

Minskad fysisk styrka och minskad förmåga att klara fysiskt ansträngande aktiviteter 

redovisas i litteraturstudiens resultat. Detta påverkade deltagarnas vardag då de inte 

kunde genomföra samma aktiviteter som tidigare och inte klarade av att hålla samma 

tempo som sina jämnåriga. Lehmann et. al. (2014) beskrev att barncanceröverlevarna 

upplevde att deras fysiska problem hindrade dem i vardagen, även 10 år efter cancern. 

Utifrån resultaten kan slutsats dras att barncanceröverlevarnas kroppsliga 

förändringar och utseende påverkar dem i vardagen även lång tid efter avslutad 

behandling.  
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Litteraturstudiens resultat visar att deltagarna drabbades av kognitiva förändringar 

som inlärningssvårigheter, minnesförlust och koncentrationssvårigheter. 

Barncanceröverlevarna led av minnesstörningar och upplevde svårigheter att 

processa information (Berg et. al., 2009; Prouty, Ward-Smith & Hutto, 2006). 

Litteraturstudiens resultat visar att deltagarna led av fatigue vilket påverkade dem i 

deras vardag. Aasebrø Hauken, Borgsnes Larsen och Holsen (2013) visade att 

barncanceröverlevarna led av fatigue som en sen komplikation. De var inte 

förberedda på att fatigue skulle kvarstå även fem år efter behandling och de saknade 

information om komplikationerna. Litteraturstudien visar att deltagarnas energinivå 

var fluktuerande under dagen och de beskrev att de var trötta trots adekvat sömn. 

Som hanteringsstrategi valde de att ta pauser oftare och avstå från vissa aktiviteter. 

Det framkom att deras akademiska resultat blev lidande på grund av fatigue och 

kognitiva förändringar. Castellano-Tejedor et. al. (2015) fann att ca 20 % av 

canceröverlevarna ansåg att sjukdomen lett till begränsningar i deras studieresultat 

och yrkesmässiga möjligheter. Berg (2008) fann att barncanceröverlevarnas specifika 

besvär som fatigue och minskad uppmärksamhet medförde svårigheter att klara av 

arbetlivet. Slutsats kan dras att kognitiva svårigheter och fatigue är ett fortgående 

problem som behöver uppmärksammas tydligare inom eftervården.  

 

Lidandet är en naturlig del av människan (Eriksson, 1994, 64). Erikssons 

omvårdnadsteori (1994, 82,83) delar in lidandet i tre kategorier, livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Överlevnad av barncancer kan ge upphov till 

sjukdomslidande, vilket uppstår när människan drabbas av sjukdom som angriper 

hela individen och dennes livsvärld (jfr Eriksson, 1994, 83). Sjukdomslidande kan 

vara både kroppslig lidande, vilket är smärta orsakat av sjukdom och behandling, 

samt själsligt lidande orsakat av människans relation till sin sjukdom (1994, 84). I 

litteraturstudiens resultat beskrivs att barncanceröverlevarna drabbades av fysiska 

och psykiska komplikationer som förlorad fysisk styrka, smärta, förändrat utseende, 

kognitiva förändringar och fatigue. Eriksson (1994, 94) beskriver livslidande vid 

förlust av fysisk funktion vilket barncanceröverlevarna upplevde då de inte klarade 

att delta i olika fysiska aktiviteter och därigenom tappade sin sociala funktion. Det är 

av stor vikt för sjukvårdspersonal att vara uppmärksam på fysiska och psykiska 

komplikationer och hur de förändras med tiden, för att kunna ge adekvat hjälp och 

omvårdnad. Genom god omvårdnad kan sjukdomslidande och livslidande lindras.  
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Litteraturstudiens resultat visar att barncanceröverlevarna fann stöttning från olika 

håll. Det viktigaste stödet kom från familj och nära vänner. Långsiktiga och starkare 

relationer skapades. Resultatet visar att det stöd de fick under behandling och 

eftervård fungerade som motivation för att orka med vardagen. Likartat resultat fann 

Rajeev Kumar och Schapira (2013) där barncanceröverlevarna beskrev att de fick 

stöttning från familj och vänner. Starkare band till familj och vänner belystes av 

barncanceröverlevarna (Prouty, Ward-Smith & Hutto, 2006; Castellano-Tejedor et. 

al., 2015). Litteraturstudiens resultat visar även att relationer kunde påverkas 

negativt och behövde repareras efter sjukdomstiden. Barncanceröverlevarnas 

ändrade fysik och nedsatta kommunikationsförmåga påverkade deras relationer. De 

blev bemötta med försiktig eller fördomsfull attityd vilket ledde till förändrade 

relationer. Aasebrø Hauken, Borgsnes Larsen och Holsen (2013) beskrev en avsaknad 

av förståelse hos barncanceröverlevarnas omgivning för vad de hade gått igenom och 

att erfarenheten av cancersjukdom fortfarande påverkade dem, även fem år efter 

friskförklarandet. Under denna tid hade flertalet synliga förändringar av cancern 

försvunnit, men omgivningen förstod inte att komplikationer ändå kvarstod. En 

slutsats som kan dras är att barncanceröverlevare även lång tid efter avslutad 

behandling har kvarstående besvär. Stöd från närstående är avgörande under och 

efter sjukdomsperioden. Det är av största vikt att närstående har förståelse för att 

sjukdomen påverkar canceröverlevare på lång sikt. Närstående behöver få 

information om sena komplikationer och hur de kan fortsätta vara ett stöd i livet efter 

cancern. 

 

Stöd från sjukvårdspersonal framkom i litteraturstudiens resultat som betydande för 

deltagarna. Rajeev Kumar och Schapira (2013) visar att barncanceröverlevarna 

upplevde stöd och skapade nära relationer med sjukvårdspersonalen. De beskrev att 

de kände sig tröstade och stöttade av personalens personliga omhändertagande. 

Detta kan jämföras med Prouty, Ward-Smith och Hutto (2006) som beskrev att 

barncanceröverlevarna hade både positiva och negativa erfarenheter av 

sjukvårdspersonal. De beskrev otillräckligt stöd från sjukvårdspersonal vilket gav 

upphov till känslor som isolering och stress. Lehmann et. al. (2014) beskriver 

frustration över vårdens tillkortakommanden, som långa vårdköer och dåligt 

bemötande. Barncanceröverlevarna beskrev att personalen tog deras symtom och oro 
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på allvar under behandlingstiden men att de inte fick samma bemötande när det 

gällde eftervården och deras sena komplikationer. Slutsats kan dras att stöd från 

sjukvårdspersonal är viktigt även i eftervården. Till följd av ofullständig eftervård och 

obekräftade komplikationer som fatigue och oro kan barncanceröverlevarna erfara 

vårdlidande. Erikssons omvårdnadsteori (1994, 92) beskriver att vårdlidande är ett 

lidande orsakat av bristande, otillräcklig eller frånvarande vård. Eriksson menar att 

utebliven vård alltid medför en kränkning av människans värdighet och är en 

maktutövning. En primär uppgift för sjuksköterskan är att lindra lidande. Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014, 3) är sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområde att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Barncanceröverlevarna behöver bli bekräftade och bemötta med värdighet 

och respekt för att lidandet skall lindras (jfr Eriksson, 1994, 97). För att kunna 

säkerställa god kvalitet på omvårdnaden under eftervård föreslås att ett specifikt 

vårdprogram med fokus på barncanceröverlevare utformas, där tid ges till att möta 

patienterna och deras oro.  

 

Barncanceröverlevarna i litteraturstudiens resultat beskrev delade meningar om 

cancerns påverkan på deras identitet och självkänsla. De flesta upplevde sig unika, 

förändrade och annorlunda jämfört med sina jämnåriga. Några beskrev att cancern 

hindrade dem i deras vardag, på grund av de fysiska och psykiska komplikationerna. 

De ansåg att deras självförtroende minskat, framförallt på grund av ändrad fysik och 

förändrat utseende. Negativa känslor på grund av fysiska besvär och ändrat utseende 

framkom även i Lehmanns et. al. (2014) studie. Resultattext i litteraturstudien som 

berör de positiva konsekvenserna av att vara barncanceröverlevare var mer 

omfattande än den text som berör de negativa aspekterna. Liknande resultat visade 

Castellano-Tejedor et. al. (2015) där de positiva effekterna av att ha överlevt 

barncancer var fler än de negativa. Positiva effekter som framfördes var bland annat 

en större uppskattning av livet, en positiv självbild, större mognad och bättre 

självförtroende. Slutsats kan dras att barncancern påverkar överlevarna olika och i 

många fall väljer de att fokusera på det positiva och de lärdomar de vunnit ur 

erfarenheten. Det är viktigt att vården har ett holistiskt synsätt och ser hela 

människan. Hedman (2014, 12) menar att vården måste erbjuda den sjuke ett 

partnerskap som bygger på kontinuitet och respekt. Ett personligt förhållande mellan 

parterna är viktigt för att individen skall känna sig respekterad.  
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Litteraturstudiens resultat visar att barncanceröverlevarna upplevde känslomässiga 

förändringar. En oro över framtiden och osäkerhet kring återfall var ständigt 

närvarande i bakgrunden. Det fanns även en oro över okänd fertilitetsstatus. Oro över 

canceråterfall (Aasebrø Hauken, Borgsnes Larsen & Holsen, 2013) och en osäkerhet 

kring fertilitetsstatus beskrevs (Castellano-Tejedor et. al., 2015; Lehmann et. al., 

2014). Aasebrø Hauken, Borgsnes Larsen och Holsen (2013) beskrev att oron blev 

större om de samtidigt upplevde sena komplikationer som oförklarlig smärta. Innan 

återbesök beskrev de en särskilt stark oro över canceråterfall, vilket var ett stort 

stressmoment. Känsloutlopp beskrevs i litteraturstudiens resultat som vanliga 

företeelser hos barncanceröverlevarna. Hobbie et. al. (2000) visade att unga vuxna 

barncanceröverlevare hade en ökad risk för att utveckla post traumatisk stress. Seitz 

et. al. (2010) visade att överlevare av barncancer hade en ökad förekomst av ångest, 

fem år efter diagnos, jämfört med jämnåriga. Erikssons omvårdnadsteori (1994, 83) 

beskriver livslidande som ett utav de tre stora lidanden inom vården. Livslidande kan 

uppkomma när människans liv är hotat eller vid känslan av att befinna sig inför en 

hopplös situation samt vid förlust av möjlighet att slutföra olika sociala uppgifter 

(1994, 93). I litteraturstudiens resultat framkom att barncanceröverlevarna upplevde 

sig vara annorlunda mot sina jämnåriga eftersom de hade konfronterats med sin egen 

dödlighet. Eriksson (1994, 94) beskriver att en människa som upplevt sig som hel 

plötsligt kan känna att hennes identitet blir upplöst och att hon blir till en mängd 

delar med ett upplöst inre. Litteraturstudien visar att barncanceröverlevarnas 

identitet påverkades och att de tampades med sin identitet som canceröverlevare i 

samhället. De hade svårt att greppa hotet som cancern utgjort och fortfarande 

utgjorde i form av oro för återfall och framtida men. Det är av stor vikt för 

sjuksköterskan att se individen som en helhet och bekräfta hennes känslor.  

 

Litteraturstudiens resultat visas att för att hantera oro samt fysiska och psykiska 

förändringar utvecklade deltagarna olika strategier. Vissa valde att blicka framåt och 

tog var dag som den kom. De anpassa sig efter sina förändrade fysiska och psykiska 

förutsättningar. Andra hade svårare att hitta strategier för att anpassa sig till sina 

förändrade omständigheter. De upplevde sig hindrade i sitt dagliga liv på grund av 

cancern. Enligt Ekman, Norberg och Swedberg (2014, 69) måste vården ta fasta på 

och se varje barncanceröverlevare som en person med expertkunskaper om sin 
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vardag och sina erfarenheter. En person som får berätta om sin upplevelse och sina 

behov med egna ord, inte bara tilldelas information. Individuell vård till varje individ 

innebär att människans värdighet bekräftas för att underlätta det kroppsliga och 

själsliga sjukdomslidandet (Eriksson, 1994, 90). Det menar Eriksson kan minska det 

lidande som uppkommer på grund av vårdens tillkortakommande (1994, 86,87). Ett 

personcentrerat förhållningssätt skulle ge en tydligare och mer strukturerad eftervård 

där barncanceröverlevarna kan känna att deras besvär blir tagna på allvar och bemöts 

individuellt. Grinyer (2009, 82) menar att en modell för stöd inte passar alla 

barncanceröverlevare. Slutsats kan dras att det finns ett behov av variation vilket 

indikerar att ett flexibelt utbud av vårdtjänster behövs. Sjuksköterskan behöver ta 

fasta på och använda individens resurser och styrkor. 

 

Metoddiskussion  

Till litteraturstudien användes kvalitativa studier för att besvara syftet, att belysa 

barn och unga vuxnas erfarenheter av att ha överlevt barncancer. Kvalitativa studier 

anses lämpliga då de används för att få fram beskrivande data där individens egna 

erfarenheter framträder (Olsson & Sörensen, 2011, 100). Därigenom kan slutsats dras 

att författaren använt en relevant metod. I denna litteraturstudie ingick åtta artiklar 

med kvalitativ ansats. 

 

Initialt genomfördes en övergripande sökning i Google Scholar för att få en generell 

bild av vilka artiklar som fanns tillgängliga (Östlundh, 2012, 59). Databaserna Chinal 

och PubMed användes för att söka artiklar, de anses enligt Polit och Beck (2014, 120-

122) vara de mest lämpade databaserna för att finna omvårdnadsrelaterade artiklar. 

Initialt exkluderades studier äldre än 15 år. Då behandlingsmetoderna inom 

cancervården ständigt utvecklas fanns nyare studier, därmed kunde studier äldre än 

8 år exkluderas. För att begränsa och säkerställa urvalet av antalet studier användes 

booleska sökoperatörer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 72). Ovanstående 

stärker litteraturstudiens resultat. 

 

De inkluderade studierna granskades med Olsson och Sörensons (2011, 285) 

bedömningsmall för kvalitativa studier (Bilaga 3). Bedömningsmallen ansågs av 

författaren vara bristfällig då det inte framkom tydliga direktiv om användningen.  
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Författaren genomförde litteraturstudien ensam och var tvungen att utgå från sin 

egen preferensram vid vissa bedömningar av vad som räknades till hög, medel och 

låg kvalité. Då författarens erfarenhet av bedömning är liten kan det ha påverkat 

litteraturstudien negativt. För att styrka resultatet valdes artiklar med hög kvalité. 

Urvalet av artiklar bedöms vara homogent, vilket styrker litteraturstudiens resultat.  

 

I litteraturstudiens resultat ingick åtta artiklar. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 

1010) beskriver att användandet av flera artiklar i litteraturstudien kan ge ökad 

trovärdighet och tyngd till resultatet, vilket i sin tur leder till ökad tillförlitlighet. De 

betonar dock att styrkan ligger i den vetenskapliga kvalitén, studiernas enighet och 

överförbarhet, dess effektstorlek samt förekomsten av publikationsbias. De 

inkluderade studierna har enligt författaren hög vetenskaplig kvalité, är enhetliga och 

överförbara med varandra, vilket medför att resultatet uppnår trovärdighet.  

 

Innehållsanalys och Fribergs modell för litteraturöversikt användes vid analys av de 

inkluderade studierna. Sedan skapades huvudkategorier och underkategorier. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 93) beskriver att analysprocessen får större 

tyngd om den utförs av två oberoende granskare som sammanför sina tolkningar. Då 

författaren skrivit ensam har inte analysresultatet diskuterats med någon 

medförfattare, däremot har synpunkter getts från kurskamrater vid två 

seminarietillfällen och en kontinuerlig diskussion har förts med handledaren.  

 

I två av de åtta inkluderade studierna fanns både en kvalitativ och kvantitativ del med. 

I litteraturstudiens resultat har dock enbart data från de kvalitativa delarna tagits 

med. Studierna redovisade resultatet så att det var enkelt att skilja på det kvalitativa 

och kvantitativa resultatet. Det kan ha förekommit svagheter i översättning och 

tolkning av artiklarna då författaren inte har engelska som modersmål. 

 

Det fanns vissa svårigheter att förstå när deltagarna i de inkluderade studierna hade 

avslutat cancerbehandlingen. I tre studier angavs inte i klarspråk när deltagarna 

avslutat behandling utan det refererades till antal år sedan diagnos (Berg Doukkali et. 

al., 2013; Sundberg et. al., 2009) eller uppföljning vid eftervårdsklinik (Takei et. al., 

2015). Artiklarnas syfte visade emellertid att deltagarna hade avslutat behandling och 

att syfte samt resultat stämde överens med litteraturstudiens syfte.  
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Det är att föredra att bortfall av deltagare anges och att det görs en analys över 

bortfallets påverkan på resultatet (Olsson & Sörensen, 2011, 153-154). I alla de 

inkluderade studierna beskrevs bortfall av deltagare. En studie (Brown et. al, 2015) 

hade ett bortfall på 90 %. Det tog Brown et. al. upp och förde ett resonemang kring. 

De landade i att deras resultat, trots de stora bortfallet, är relevant eftersom studien 

inkluderat både barncanceröverlevare som deltar och inte deltar i eftervård samt haft 

olika cancerdiagnoser.  

 

Studierna som ligger till grund för denna litteraturstudies resultat genomfördes i 

olika länder. Tre var genomförda i Sverige, en i Storbritannien, en i Kanada, en i USA 

och de resterande två i Japan respektive Kina. Studierna är genomförda i kulturella 

sammanhang med någorlunda likartad socioekonomisk levnadsstandard och 

förutsättningar till vård. Enligt Polt och Beck (2013, 75) är data hämtad från olika 

sammanhang att föredra, då det ger ökad överförbarhet. Studier från andra 

levnadsförhållanden och socioekonomiska bakgrunder hade kunnat ge en ökad 

överförbarhet. 

 

I denna litteraturstudie har alla de inkluderade studierna redovisat könsfördelning 

mellan deltagarna, vilka utgjordes av totalt 196 pojkar/män och 194 flickor/kvinnor. 

Även om helheten visar på en jämn könsfördelning fanns det studier med ojämn 

fördelning. Författaren valde att inte reflektera över hur olika cancerdiagnoser och 

behandlingsformer påverkade barncanceröverlevarna eftersom endast några studier 

kopplade graden av komplikationer till cancertyp eller behandling, medan andra 

studier inte visade på sådana skillnader eller berörde detta.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Samtliga av de åtta studier som är inkluderade i litteraturstudiens resultat var 

granskade och godkända av etiska kommittéer. Detta innebär att forskarna behövt 

följa särskilda riktlinjer, vilket är viktigt då man genom detta tar hänsyn till 

mänskliga rättigheter och människovärde. I sju studier framkom det att 

barncanceröverlevarna deltagit frivilligt och gett muntligt eller skriftligt godkännande 

samt att de kunnat lämna studien när de ville. I tre av studierna beskrev författarna 
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att data hade behandlats med konfidentialitet. Alla studier borde dock vara frivilliga 

och ha behandlat data konfidentalt då de blivit godkända av en etisk prövonämnd 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver att 

frivilligt deltagande, konfidentialitet och etik utgör grunden till god forskningsetik.  

Då minderåriga, som själv kan ge uttryck för sin inställning, deltar i forskning skall 

godkännande hämtas från den minderåriges ställföreträdare och från den 

minderåriga (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det har forskarna beskrivit i tre av 

fem studier där deltagarna varit minderåriga vid intervjutillfället.  

 

Författarens etiska ansvar i litteraturstudien har varit att redovisa allt resultat som 

svarat på litteraturstudiens syfte så noggrant som möjligt. Detta genom att använda 

de resultat som svarat på syftet och efter bästa förmåga redovisa detta. 

 

Konklusion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa barn och unga vuxnas erfarenheter av att 

ha överlevt barncancer. Litteraturstudien visade att barncanceröverlevarna har 

påverkats både fysiskt och psykiskt och att erfarenheten inneburit sociala 

förändringar. En förändrad vardag med sena komplikationer av cancern beskrevs. 

Komplikationerna skapade nya utmaningar för barncanceröverlevarna, omgivningen 

och vården. För att hantera den förändrade vardagen behöver barncanceröverlevarna 

och deras omgivning mer information, resurser och adekvata strategier. Eftervården 

behöver utvecklas och formas efter de specifika behoven. Litteraturstudien visar att 

komplikationerna varierar, vilket skapar ett behov av personcentrerad eftervård.  

För att finna en djupare förståelse för hur erfarenheten av barncancer påverkar och 

förändrar livet behövs vidare forskning i ämnet. Det kan leda till bättre förståelse och 

bemötande från vården. Det behövs även forskning för att se hur komplikationer och 

vårdbehov varierar beroende på antal år efter avslutad behandling.  

 

Det framkom att oro över återfall var en del av barncanceröverlevarnas vardag. Även 

om oron inte ständigt var närvarande påverkade vetskapen om ett återfall deras 

vardag. Oron skapar ett onödigt livs- och sjukdomslidande för barncanceröverlevarna. 

Det är en utmaning för vården att möta och lindra det lidandet. Sjuksköterskan 

behöver visa barncanceröverlevarna att deras oro tas på allvar och att de följs upp så 

länge behovet kvarstår, det vill säga även lång tid efter avslutad behandling. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

 
Datum  Databas  Sökord  

Antal 

träffar  
Urval 1 Urval 2 Urval 3  

1 2015-11-03 Cinahl Cancer OR neoplasm AND cancer 
survivor AND childhood AND quality 
of life AND psychological well-being 
AND interview OR qualitative OR 
empirical AND long-term effect 
 

65 10 3 2 

2 2015-11-03 Cinahl Cancer OR neoplasm AND cancer 
survivor AND childhood AND quality 
of life AND psychological well-being 
AND interview OR qualitative OR 
empirical AND long-term effect 
 

43 8 2 1 

3 2015-11-15 PubMed Childhood cancer AND adolescents 
AND young adult AND Experiences 
 

46 6 4 3 

4 2015-11- 10 PubMed Cancer AND psychosocial difficulties 
AND adolescent AND survivor of 
childhood cancer 
 

22 3 2 1 

5 2015-11-15 PubMed Childhood AND cancer AND survivor 
AND long-term impact 
 

194 20 2 1 



 

 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitet  

2015 
Brown M. C., 
Pearce M.S., 
Bailey S., och 
Skinner R. 
Storbritannien 

The long-term 
psychosocial 
impact of cancer: 
the views of young 
adult survivors of 
childhood cancer. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka unga 
vuxnas påverkan 
av att ha överlevt 
barncancer från 
deras perspektiv 
och att få deras 
erfarenheter av 
hur cancern 
påverkat deras liv 
än så länge. 

Till studien bjöds 
122 barncancer-
överlevare in, 12 
valde att delta. 
Bortfallet var 110 
personer. 
Deltagarna var 
18-30 år och det 
var 8 kvinnor och 
4 män. Deltagarna 
hade avslutat sin 
cancerbehandling 
för minst 5 år 
sedan och hade 
fått cancerdiagnos 
innan 18 års ålder.  
 
Olika typer av 
cancerdiagnoser 
finns med i 
studien. 
 

En kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. I studien 
genomfördes 
telefonintervjuer 
med 8 deltagare 
och en grupp-
intervju med 4 
deltagare. 
Intervjuerna 
inleddes med 
frågan ”Hur tycker 
du att cancer har 
påverkat dit liv? 
Därefter följde 
frågor om deras 
åsikter om olika 
delar i livet, 
innefattande 
relationer, 
utbildning och 
hälsa. 
 
Intervjuerna varade 
26-95 minuter. 
Intervjuerna 
analyserades med 
tematisk analys. 
 

Deltagarna beskrev 
cancerns påverkan på 
deras liv genom tre 
huvudteman; förändrat 
perspektiv på livet, 
synen på sig själv 
(uppfattningar om 
jaget) och varaktig 
påverkan på relationer. 
Den mest framträdande 
åsikten var att 
överlevarna uppfattade 
att deras erfarenhet 
hade påverkat deras 
allmänna bild av livet. 

Hög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitet  

2015 
Takei, Y., Ogata, 
A., Ozawa, M., 
Moritake, H., 
Hirai, K., 
Manabe, A., och 
Suzuki, S. 
Japan 
 

Psychosocial 
difficulties in 
adolescent and 
young adult 
survivors of 
childhood cancer.   
 

Syftet med 
studien var att 
identifiera de 
faktorer som 
ligger till grund för 
de psykosociala 
svårigheterna som 
ungdomar och 
unga vuxna 
överlevare av 
cancer stöter på i 
deras vardag.   

Till studien bjöds 
30 barncancer-
överlevare in, 25 
deltog. De 
rekryterades från 
två regionala 
cancerinstitutioner 
i Japan. Bortfallet 
var 5 personer. 
Deltagarna var 
mellan 13-20 år 
och bestod av 8 
pojkar och 17 
flickor. Deltagarna 
genomgick 
uppföljning vid en 
eftervårdsklinik. 
De var i medeltal 
8,8 år vid 
cancerdiagnos.   
 
Olika typer av 
cancerdiagnoser 
finns med i 
studien. 
 
 
 
 
 
 

En kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
intervjuer.  
Frågor som 
besvarades var tex: 
Kan du berätta hur 
cancern och 
behandlingen 
påverkat ditt 
dagliga liv efter 
avslutad 
behandling. 
 
Intervjuerna varade 
10-54 minuter. 
En innehållsanalys 
genomfördes. 

Studien identifierar 
viktiga psykologiska 
aspekter som påverkar 
unga överlevare av 
barncancer. Ur data 
togs 19 attribut fram 
och delades in i fyra 
kategorier; fysiska 
svårigheter, 
interpersonliga 
svårigheter, 
beteendemässiga 
svårigheter och 
osäkerhet om 
framtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitet  

2014 
Macartney, G., 
Stacey, D., 
Harrison, M. B., 
och  
VanDenKerkhof, 
E. 
Kanada  

Symptoms, 
coping, and 
quality of life in 
pediatric brain 
tumor survivors: A 
qualitative study.  
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
symtom, 
hanterings-
strategier och 
livskvalitet hos 
barn efter 
behandling av 
hjärntumör.  

Till studien bjöds 
14 personer in, 12 
valde att delta. De 
rekryterades från 
ett barnsjukhus i 
Kanada. Bortfallet 
var 2 personer. 
Deltagarna var 
mellan 9-18 år 
och bestod av 6 
pojkar och 6 
flickor. Det var 
minst 3 månader 
sedan de avslutat 
sin cancer-
behandling. 
 
Studien omfattade 
barn som haft 
hjärntumörer. 
 
 

En kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
intervjuer.  
Intervjuerna 
inleddes med 
frågan: Kan du 
berätta om din 
erfarenhet av 
cancer, 
inkluderande 
diagnos och 
behandling? Efter 
detta fick 
deltagarna beskriva 
hur symtom av 
cancern påverkade 
deras livskvalitet. 
 
Intervjuerna varade 
mellan 10-21 
minuter. 
En induktiv 
analysmetod 
användes. 
 
 
 
 
 
 

Studien visade att 
deltagarna upplevde 
symtom som trötthet, 
smärta, huvudvärk, 
känslomässiga symtom, 
svårigheter att tänka 
och minnas, bekymmer 
med sömn, fysiska 
besvär och 
viktförändringar. De 
upplevde att symtomen 
påverkade deras liv på 
flera sätt även om de 
totalt sett beskrev att 
de hade en god 
livskvalitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitet  

2014 
Phillips, F., och 
Jones, B. L.  
USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Understanding the 
lived experience of 
Latino adolescent 
and young adult 
survivors of 
childhood cancer.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
upplevelsen av att 
ha överlevt 
barncancer hos 
latinamerikanska 
tonåringar och 
unga vuxna. 

Till studien bjöds 
18 personer in, 14 
valde att delta. 
Deltagarna var 
latinamerikanska 
ungdomar som 
rekryterades från 
en klinik i USA. 
Bortfallet var 4 
personer. 
Deltagarna var 
mellan 16-29 år 
och bestod av 3 
män och 11 
kvinnor. 
Deltagarna hade 
fått cancerdiagnos 
mellan 0-15 års 
ålder och hade 
avslutat 
behandlingen för 
minst ett år 
sedan. 
 
Olika typer av 
cancerdiagnoser 
finns med i 
studien.  
 
 
 

En kvalitativ studie. 
Deltagarna fick 
genomgå 
djupgående 
intervjuer.  
 
Frågor deltagarna 
fick svara på var 
tex: Vad betyder 
det för dig att ha 
överlevt cancer? 
Hur skulle du 
beskriva din 
upplevelse av att 
överlevt cancer? 
 
Intervjuerna varade 
mellan 40-70 
minuter. 
Fenomenologisk 
analys 
genomfördes.  

Studien visar att 
canceröverlevarna 
hämtade styrka från 
familj och 
sjukhuspersonal, de 
försökte behålla en 
positiv attityd, upplevde 
sårbarhet och att de var 
märkta som 
canceröverlevare. 
Deltagarna beskrev att 
den dominerande 
erfarenheten av att ha 
överlevt cancer var 
positiv men också att 
cancern var en stor del 
av deras existens även 
lång tid efter att de 
friskförklarats. 

Hög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitet  

2013 
Berg Doukkali, 
E., Winterling, J., 
Eriksson, L. E., 
Lampic, C., 
Silvén Hagström, 
A., och 
Wettergren L. 
Sverige 

Adolescents and 
young adults 
experiences of 
childhood cancer: 
Description of 
daily life 5 years 
after diagnosis. 

Syftet med 
studien var att 
erhålla större 
föståelse för hur 
barncancer 
påverkar de 
överlevandes liv 
genom att belysa 
tonåringars och 
unga vuxnas 
erfrenheter efter 
behandling. 

Till studien bjöds 
90 personer in, 59 
valde att delta. 
Bortfallet var 31 
personer. 
Deltagarna var 
mellan 11 till 22 år 
och det var 35 
pojkar och 24 
flickor. Det var i 
medeltal 5 år 
sedan de fick 
cancer.  
För att delta i 
studien var de 
tvungna att 
uppfylla följande 
kriterier; barn som 
fick cancer mellan 
2004-2006 och då 
var mellan 7 och 
16 år.  
 
Olika typer av 
cancerdiagnoser 
finns med i 
studien.  
 
 
 
 

En kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
telefonintervjuer. 
Frågorna deltagarna 
fick svara på rörde 
områden som, 
nuvarande 
livssituation, 
skola/yrke, fritid 
och vänskaps-
relationer. 
 
Intervjuerna varade 
mellan 13-60 
minuter. 
Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Intervjusvaren 
grupperades i tre 
grupper beroende på 
hur deltagarna upplevde 
att cancern påverkade 
deras dagliga liv. 
Resultatet blev; ”Känner 
mig som alla andra” 
(cancern hade inget 
inflytande över 
nuvarande liv), ”Känner 
mig nästan som alla 
andra” (cancern hade 
liten påverkan på 
nuvarande liv) och 
Känner mig annorlunda” 
(cancern hade stor 
inverkan på nuvarande 
liv).  Den övervägande 
delen av deltagarna 
bedömdes tillhöra de 
två första grupperna. 

Hög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitet  

2013 
Li, H. C. W., 
Lopez, V., 
Chung, O. K. J., 
Ho, K. Y., och 
Chiu, S. Y. 
Kina  
 

The impact of 
cancer on the 
physical, 
psychological and 
social well-being 
of childhood 
cancer survivors. 
 

Syftet med 
studien var 
undersöka 
effekterna av 
cancer och dess 
behandling. 
Fysisk, psykisk 
och socialt-
välbefinnande 
undersöktes hos 
barn som överlevt 
cancer, i 
Hongkong. 

I studien valde 
man ut deltagare 
som varit med i en 
tidigare studie om 
barn som överlevt 
cancer, 137 barn. 
Av 137 barn som 
deltog i en 
kvantitativ del av 
studien ombads 
16 barn att delta i 
intervjuer. 
Bortfallet var en 
person.  
Barnen 
rekryterades från 
en barncancer-
klinik i Hongkong. 
Deltagarna var 
mellan 9-16 år 
och av dessa var 9 
pojkar och 6 
flickor. Det var 
minst 6 månader 
sedan de avslutat 
cancerbehandling. 
 
Olika typer av 
cancerdiagnoser 
finns med i 
studien. 

En kvalitativ och 
kvantitativ studie 
med semi-
strukturerade 
intervjuer.  
Frågor som 
deltagarna fick 
svara på var tex: 
Kan du berätta om 
din upplevelse av 
barncancer? 
Påverkas ditt liv 
idag av att ha haft 
cancer som barn? 
 
Intervjuerna varade 
mellan 30-45 
minuter. 
En innehållsanalys 
genomfördes.   

Studien har visat att 
cancer och behandling 
av cancer har en stor 
inverkan på fysiskt, 
psykiskt och socialt 
välbefinnande hos barn 
som överlever cancer.  
De flesta barnen uppgav 
att fatigue och låg 
koncentration var deras 
största problem. 
 
 

Hög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitet  

2010 
Enskär, K., och 
Berterö, C. 
Sverige 

Young adult 
survivors of 
childhood cancer; 
Experiences 
affecting self-
image, 
relationships and 
present life.  

Syftet var att 
beskriva unga 
vuxnas egna 
erfarenheter av 
långtidseffekter 
från deras 
barncancer med 
avseende på 
självbild, 
relationer och 
nuvarande liv.  

Till studien bjöds 
15 personer in, 7 
deltog. Bortfallet 
var 8 personer. 
Deltagarna var 
mellan 20-23 år, 
av dessa var 1 
man och 6 
kvinnor. 
Deltagarna 
rekryterades från 
Drottning Silvias 
Barnsjukhus i 
Göteborg.  
Följande kriterier 
ställdes: minst 3 
år sedan avslutad 
behandling samt 
vara i åldrarna 15 
till 25 år. 
Deltagarna var 
mellan 7 månader 
till 14 år när de 
fick sin 
cancerdiagnos.  
 
Olika typer av 
cancerdiagnoser 
finns med i 
studien. 
 

En kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
intervjuer.  
Frågor som 
deltagarna fick 
svara på var tex: 
Hur har ditt liv 
påverkats av din 
barncancer -
sjukdom? Hur är 
din livssituation 
idag?  
 
Intervjuerna varade 
mellan 45-90 
minuter.  
Data analyserades 
med Grounded 
theory. 
 

Deltagarna i studien 
hade upplevt både 
negativa och positiva 
effekter av att ha 
överlevt cancer i 
barndomen. 
Ungdomarna i studien 
upplevde att det är 
viktigt att försöka leva 
ett normalt liv, under 
och efter 
cancersjukdomen. De 
upplevde att cancern 
hade ändrat dem, 
jämfört med hur deras 
jämnåriga var, och 
samtidigt bidragit till en 
stark relation med 
familjen och vissa 
vänner.  
 

Hög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitet  

2009 
Sundberg, K. K., 
Lampic, C., 
Björk, O., 
Arvidson, J., och 
Wettergren, L. 
Sverige  
 

Positive and 
negative 
consequences of 
childhood cancer 
influencing the 
lives of young 
adults.  

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur unga 
vuxna som har 
överlevt 
barncancer anser 
att deras 
nuvarande liv 
påverkats av 
deras erfarenhet 
av cancer.  

Till studien bjöds 
349 personer in, 
246 valde att 
delta. Bortfallet 
var 103 personer. 
Deltagarna var 
mellan 18-24, av 
dessa var 130 
män och 116 
kvinnor.  
Deltagarna 
uppfyllde följande 
kriterier: 
diagnostiserats 
med barncancer 
under 1985-1999 i 
Stockholm, minst 
5 år sedan 
cancerdiagnos och 
uppnått 18 års 
ålder. Mediantiden 
sedan cancer-
diagnos var 16 år. 
 
Olika typer av 
cancerdiagnoser 
finns med i 
studien. 

En kvalitativ och 
kvantitativ studie 
semi-strukturerade 
telefonintervjuer.  
 
Huvudfrågan 
var: ”Är ditt liv nu 
på något sätt, 
positivt eller 
negativt, påverkat 
av att du hade och 
blev behandlad för 
cancer som barn?” 
 
De uppgavs ej hur 
långa intervjuerna 
var. 
Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av 
innehållsanalys.  

Resultaten i denna 
studie ger en inblick i 
positiva och negativa 
konsekvenser för 
ungdomar som överlevt 
cancer. Studien visar på 
negativa konsekvenser 
som; kroppsliga 
förändringar och 
dysfunktioner, 
begränsad aktivitet och 
delaktighet, psykologisk 
påverkan samt 
förändrat 
kroppsutseende. 
Studien visar även på 
positiva effekter som; 
ändrat perspektiv på 
livet, en positiv 
självuppfattning, 
positivt samverkan med 
andra och en användbar 
livserfarenhet. 

Hög 

 



 

 

Bilaga 3. Granskningsmall 
 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, 
metod, 
resultat=3p)  

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig  Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metod val adekvat 
till frågan  

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet 
möjligt) 

Ej angivet  Knapphändig Medel  Utförlig 

Triangulering Saknas  Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel  Låg  Medel  God 

Patienter med 
cancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften  Samtliga 

Bortfall Ej angivet  >20% 5-20% >5% 
Bortfall med 
betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/ 
Ja 

Nej    

Kvalitet på 
analysmetod 

Saknad  Låg  Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivet   
Resultat     
Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, 
tabeller etc) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Tolkning av 
resultatet (citat, 
kod, teori etc) 

Ej acceptabel  Låg  Medel  God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
Diskussion av egen 
kritik och felkällor 

Saknas  Låg  God   

Anknytning till 
tidigare forskning 

Saknas Låg  Medel  God 

Slutsatser     
Överensstämmer 
med resultatet 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats saknas  Låg  Medel  God 

Ogrundade 
slutsatser 

Finns  Saknas   

     
Total poäng (max 
48p) 

p p p p 

     
Grad I:80%     
Grad II:70%     
Grad III: 60%     
     
Titel      
Författare     



 

 

 


