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Sammanfattning  
 
Bakgrund Att vara ung vuxen och vårdas för cancer är en utmaning som innebär stor 
påfrestning för individens utveckling. Unga vuxna människor är i en fas i livet där de söker 
självständighet och vill bli oberoende inom alla områden. De unga vuxna är en liten grupp av 
cancerpatienter men en av de svåraste grupperna att vårda då det inte bara handlar om deras 
sjukdom utan även om deras krävande utveckling och närhet till vänner och familj. Idag 
vårdas de antingen på en barnavdelning eller på en vuxenavdelning och det är av betydelse att 
studera hur de upplever denna vård.  
Syfte: Att belysa unga vuxna med cancer och deras upplevelser av att vårdas på en 
vårdavdelning 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ metod där artiklarna i studien analyserats med en 
manifest innehållsanalys  
Resultat: I studien framkom det att unga vuxna upplever att de blir ignorerade då de inte får 
tillräckligt med information under vårdtiden och att de blir åsidosatta när personalen inte har 
tid. Det framkom en känsla av att vara annorlunda då de känner sig felplacerade och oroliga 
över de förändringar som sjukdomen medför. De unga vuxna upplevde även en känsla av att 
aldrig få egen tid vilket hindrar dem i deras utveckling. Dock fanns det motsägelser i 
resultatet då även upplevelser av trygghet, gemenskap och förståelse framkom då de unga 
vuxna möter patienter i sin egen ålder och personal som förstår. 
Slutsats: Unga vuxna som vårdas för cancer på en vårdavdelning upplever att vården är ett 
hinder för deras utveckling. För att vårdtiden ska bli en positiv upplevelse bör avdelningen 
vara åldersanpassad och därmed inte hindra de unga vuxna från att fortsätta utvecklas. 
 
Nyckelord: Cancer, unga vuxna, ungdomar, upplevelse, vårdavdelning 
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Inledning 
Bleyer (2005) menar att unga människor genomgår en stor förändring i sina liv då de 

utvecklas och går från att vara tonåringar till att bli unga vuxna. Att vara i behov av vård 

under denna tid innebär stora utmaningar för dem själva och för vårdpersonalen eftersom de, 

under denna utveckling, är extra sårbara för stress och sjukdom (ibid). Enligt Johansson 

(2012) är diagnosen cancer oavsett ålder skrämmande och innebär en förändrad vardag. 

Oavsett om prognosen är god eller inte leder diagnosen ofta till en personlig kris som kräver 

mycket stöd av omgivningen och från häls-och sjukvården (ibid). Att vara ung och vårdas för 

cancer handlar inte bara om sjukdomen utan även om de ungas utvecklande liv där allt ifrån 

självständighet, sexualitet och utbildning till familj och vänner blir lidande (Pillet, 2010). 

Enligt Hutton (2002) är unga vuxna med cancer en liten grupp inom cancervården men på 

grund av deras krävande utveckling är de en av de svåraste grupperna att vårda. Kunskaperna 

om just deras behov av vården är idag begränsad, vilket kan göra att även en kort period av 

vård för de unga vuxna blir lidande för deras utveckling (ibid). För att förbättra vården av 

unga vuxna med cancer är det därför angeläget att belysa hur de unga vuxna upplever att 

vårdas på en vårdavdelning. Runt om i världen ökar forskningen inom detta område och i 

Sverige utvärderas idag vården av tonåringar och unga vuxna med en cancerdiagnos (Olsson, 

2009). Enligt Dodds (2010) behövs mer forskning inom detta område för att få veta hur unga 

vuxna upplever sin sjukvårdsvistelse. Forskningen är väsentlig för all vårdpersonal inom alla 

sjukdomsområden och för de unga vuxna då det kan förbättra vården och öka förståelsen av 

deras behov. 

Bakgrund 

Unga vuxna 
Unga vuxna är en grupp människor som ofta definieras utifrån ålder men där flera olika 

åldersintervaller, främst från 13-25 år, används (Skarpås, 2012). Dovey-Pearce, Hurrel, May, 

Walker och Doherty (2005) menar att de är människor som är i utveckling och som söker 

självständighet inom alla områden i livet. De har gått från upplevelser i barndomen som 

omfattar vänskap, utbildning och gemenskap till att utveckla nya upplevelser i arbete, intima 
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relationer och framtida livsmål. Ofta sker denna utveckling långsamt och har olika 

tillvägagångssätt beroende på individen och de utmaningar de möter (ibid). 

Unga vuxna med cancer 
Att vara ung vuxen och drabbas av cancer är ingen lätt process då det av många ses som en 

stor kris i livet (Marris, Morgan, & Stark, 2011). Detta i samband med deras pågående 

utveckling kan vara otroligt betungande och innebära stora förändringar i vardagen (Pillet, 

2010). I och med att de befinner sig i en period i livet med mycket fokus på utveckling kan 

de, i samband med sin cancerdiagnos och behandling uppleva en ”dubbelkris” då sjukdomen 

och behandlingen inte bara är ett hot mot hälsan utan även mot deras förmåga att utvecklas. 

(Olsen & Harder, 2009). Wu, Chin, Haase och Chen (2009) menar att behandlingen av 

cancersjukdomen även orsakar fysiska problem som illamående, smärta och trötthet. 

Sjukdomen påverkar även personens sociala liv då bland annat skolgång, arbete och närhet 

till vänner och familj försvåras vilket i sin tur upplevs av många som lidande (ibid). Enligt 

Enskär och von Essen (2007) innebär en cancerbehandling stort lidande för individen 

eftersom det inte finns tillräckligt med bra stöd, vilket försvårar vårdandet och gör att 

situationen hos de unga vuxna ofta upplevs som hopplös. 

Vårdavdelning 
Enligt Jahren-Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2009) är en vårdavdelning en organisation 

där sjuksköterskan har en betydande roll och möter patienter som är i behov av särskild vård. 

Det finns olika vårdavdelningar som är specialiserade på olika områden och den onkologiska 

avdelningen är dit cancerpatienter kan komma för att få behandling och uppföljning av sin 

cancerbehandling. Patienter som är under 18 år vårdas vanligtvis på en barnavdelning och 

patienter över 18 år vårdas på vuxenavdelning (ibid). Enligt Smith, Davies, Wright, Chapman 

och Whiteson (2007) känner unga vuxna patienter sig ofta isolerade både på en 

barnavdelning och på en vuxenavdelning. En anledning är att det inte finns möjlighet till att 

ha någon kontakt med sina vänner (ibid). Jahren-Kristoffersen et al. (2009) beskriver att på en 

vårdavdelning övervakas patienten av vårdpersonal för att patientens hälsa ska säkerställas. 

Vårdpersonalen består av ett lag av både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som 

jobbar tillsammans för att värna om patientens hälsa (ibid). 
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Upplevelse 
Definitionen av upplevelse är enligt Eriksson (1987) unik för varje enskild individ. 

Upplevelsen i sig är individens egna och den går aldrig för någon annan person att förstå till 

hundra procent. Upplevelsen kan variera från en individ till en annan och kan därför inte 

jämföras, trots att två personer har genomgått samma händelse. Eriksson (1987) menar vidare 

att upplevelser är både ett kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande samt ett tillstånd ur 

det fysiska tillståndet. Eriksson (1987) beskriver att en upplevelse kräver att individen ingår i 

en relation dels med ”det abstrakta andra” och dels med ”den konkreta andra”. Det abstrakta 

andra utgörs av människans levnadsförhållanden och dess tro medan den konkreta andra eller 

den professionella andra är i detta sammanhang en vårdare. Att en upplevelse påverkas av 

den konkreta andra innebär enligt Eriksson (1987) att en upplevelse kan förändras beroende 

på hur en person blir bemött eller som i detta fall hur vårdaren beter sig gentemot patienten. 

Tower, Rowe och Wallis (2012) tar i sin studie upp att det inte finns någon rätt tolkning av 

vad en upplevelse är utan menar precis som Eriksson (1987) att upplevelsen är subjektiv. 

Teoretisk referensram 
Travelbees (1971) teori grundas på interaktionsteorin då hon anser att kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient är grundläggande för att patienten ska få så god vård som möjligt. 

Kommunikation är enligt henne sjuksköterskans viktigaste redskap för att identifiera 

patienten och hans eller hennes enskilda behov. Enligt Travelbee (1971) är sjukdom och 

lidande personliga upplevelser och alla människor kommer någon gång få uppleva lidande, 

och av den anledningen är det viktigt att målet för hälso- och sjukvård ska vara att bemästra 

sjukdom och lidande och försöka få patienten att finna mening i denna upplevelse. Lidande 

och sjukdom kan förorsaka olika typer av förluster, minska känsla av egenvärde eller 

separation från närstående. Det är därför viktigt att sjuksköterskan inte generaliserar 

patienterna eller behandlar dem utifrån en diagnos eller en objektiv bedömning utan förhåller 

sig till den enskilda individens upplevelser av sjukdomen. Att få genomgå sjukdom och 

lidande är för många en svår situation i livet men varje person kan finna mening i händelsen 

och utvecklas som person. Travelbee (1971) menar slutligen att för att patienten ska finna en 

mening i sin upplevelse av sjukdom och lidande krävs det en god mellanmänsklig relation 

mellan vårdaren och patienten vilket medför trygghet och ett förtroende. För att en relation 

ska vara god måste det ske på lika villkor där båda parterna har lika värde och där 

sjuksköterskan ska hjälpa individen i fråga att bemästra sjukdomen samt finna mening (ibid). 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa unga vuxna med cancer och deras upplevelser av att 

vårdas på en vårdavdelning.  

Metod 
För att kunna svara på studiens syfte har en litteraturstudie utförts. Detta innebär att redan 

skrivna och granskade artiklar om ämnet har använts för att få fram information om den valda 

forskningsfrågan (Polit & Beck, 2008). En kvalitativ metod på studien valdes eftersom syftet 

är att belysa unga vuxna med cancer och deras upplevelser av att vårdas på en vårdavdelning. 

En kvalitativ metod ska, enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) användas då studiens 

syfte handlar om att beskriva och förklara upplevelser och uppfattningar. Nio artiklar valdes 

ut och granskades enligt Willmans et al, (2006) granskningsprotokoll och åtta artiklar 

analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2003) tolkning av manifest innehållsanalys. 

Urval 
Databaserna som användes till litteratursökningen är CINAHL, Medline och Academic 

search elite. Enligt Willman et al. (2006) är CINAHL en databas som utgörs av vetenskapliga 

artiklar som berör omvårdnad, tandvård, nutrition och sjukgymnastik. Medline är en primär 

databas som innehåller ämnen som handlar om medicin, omvårdnad, odontologi, 

veterinärmedicin och hälso- och sjukvårdsadministration. I sökningen i Medline användes 

MeSH-termer (Medical Subject Hedings). Dessa termer är ämnesord som beskriver artikelns 

innehåll och som underlättar sökningen (Willman et al, 2006). Sökningen kompletterades 

med manuella sökningar i databaserna och i artiklarnas referenslistor. I litteratursökningen 

användes följande MeSH termer och sökord: Young adult, Adolescent, Neoplasms, 

Medication system hospital, Life change events, Nurse-patient relations, Oncologic nursing, 

Oncology service, hospital, cancer care facilities, Medical Oncology, Hospitalized (se bilaga 

1). För att utveckla sökningen av vetenskapliga artiklar användes booleska sökoperatörer 

AND och OR för att kombinera sökorden. Användningen av booleska sökoperatörer hjälper 

till att förena eller separera söktermerna som används (Willman et al. 2006). 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna i studien var artiklar som är publicerade år 2000-2012. Ett krav var att 

studien i artiklarna var av kvalitativ metod samt att de var skrivna på engelska eller svenska. 
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Artiklarna skulle vara etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. De valda 

artiklarna är publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter samt sökta enbart på Peer Reviewed, 

vilket innebär att någon med expertis inom området har granskat artikeln innan den 

publicerats (Willman et al. 2006). Studien inkluderar unga vuxna i åldrarna 13-25 år. Artiklar 

enbart utifrån sjuksköterskans perspektiv exkluderades. 

Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsgranskningen har utgått från Willmans et. al (2006) protokoll om granskning av 

kvalitativa studier (se bilaga 2). Protokollet innehåller frågor som berör bland annat studiens 

urval, metodval, giltighet, kommunicerbarhet, huvudfynd samt en sammanfattande 

bedömning av studiens kvalitet. En klassificering av frågorna har gjorts med hjälp av 

poängutdelning beroende på om svaret på frågorna är adekvata eller inadekvata. Om svaret är 

enligt protokollet adekvat får artikeln ett poäng. Om svaret anses vara inadekvat enligt 

protokollet får den noll poäng. Den sammansatta poängsumman räknas sedan om till procent 

för att artiklarna därefter skulle kunna graderas till den procentuella summan. Enligt 

protokollet innebär god kvalitet 80-100% (grad I), medelgod kvalitet innebär artiklar som 

bedömdes med 70-79 % (grad II) och låg kvalitet innebär artiklar som bedömdes med 60-

69% (grad III) (Willman et al, 2006). Alla artiklarna har etiskt kvalitetsgranskats var för sig 

och därefter räknades den totala poängsumman om till procent. Artiklar med låg kvalitet 

valdes att exkluderas ur studien. En av artiklarna bedömdes som låg kvalitet och efter 

kvalitetsgranskningen återstod åtta artiklar (se bilaga 3) som alla var av god eller av 

medelgod kvalitet. 

Analys 
Analysen som tillämpats är en kvalitativ manifest innehållsanalys som utgår från Graneheim 

och Lundmans (2004) tolkning. En kvalitativ innehållsanalys används när texter inom 

vårdvetenskap ska granskas och tolkas (Polit & Beck, 2008). Graneheim och Lundman 

(2004) betonar vikten av att läsa igenom artikeln flera gånger för att få en helhetsbild av 

studien och för att det inte ska ske någon misstolkning. Artiklarna lästes därför igenom flera 

gånger var för sig för att få en klar uppfattning om innehållet. Innehållet sammanfattades 

därefter gemensamt. Analysprocessen utgick från analysenheter ur resultatet i artiklarna. Från 

resultatet togs specifika delar ut ur texten och meningsbärande ord plockades ut som 

meningsenheter (se bilaga 4). Meningsenheterna kondenserades vilket innebär att texten blev 

hanterbar. När texten kondenseras görs den kortare och mer lätthanterlig samtidigt som det 
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mest väsentliga sparas (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter abstraherades den 

kondenserade texten på så sätt så att den försågs med en kod som enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ses som en etikett som kort beskriver tidigare framtagna meningsenheter. 

Koderna representerade händelser eller andra fenomen som ses i relation till textens innehåll 

och studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna presenterades på post-it-lappar 

och organiserades systematiskt till olika underkategorier genom att sättas upp på en White-

board-tavla för att kunna skapa kategorier som är en sammanfattning av de framtagna 

underkategorierna. 

Etiskt övervägande  
Studien har följt forskningsetiska riktlinjer utifrån den etiska koden beskriven av Sarvimäki 

och Stenbock-Hult (2008). Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) ska forskning 

användas på ett sådant sätt att författarens säkerhet, rättighet och värdighet bevaras. Polit och 

Beck (2006) menar också att forskning om andra människor ska ske med försiktighet. För att 

kunna göra detta gjordes en noggrann översättning av artiklarna och tolkningarna hölls nära 

till analysen. De valda artiklarna var alla etiskt granskade och godkända enligt det valda 

granskningsprotokollet. 
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Resultat 

Figur 1. Syfte, kategorier och underkategorier 

Att bli ignorerad 

Upplevelse av att inte få tillräcklig information 

Tillgång på information under vårdvistelsen upplevdes av de unga vuxna som svår och 

bristande vilket var oroande. Många gånger kändes det som att de inte fick information om de 

själva inte tog initiativet och frågade (Patterson, Millar, Desille & Mcdonald, 2012; David, 

Williamson & Tilsley, 2011). De kände sig även ignorerade av vårdpersonalen eftersom en 

stor del av informationen riktades till deras föräldrar i tron om att skydda den unga trots att de 

ville ha all sorts information (Yeh, 2002). Den information som de fick kändes dock många 

Syftet med denna studie är att belysa unga vuxna med cancer 

och deras upplevelser av att vårdas på en vårdavdelning 

Att bli ignorerad 

Att känna sig annorlunda 

Att bli beroende av andra 

Upplevelse av att behöva stöd från och till 

vänner och familj 

Att inte få någon egen tid 

Upplevelse av att inte passa in Upplevelse av att förändras 

Upplevelse av att inte få tillräcklig information Upplevelse av att personalen inte har tid 

Upplevelse av att förlora sin självständighet 

Att finna trygghet 

Upplevelse av gemenskap Upplevelse av att bli förstådd 
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gånger komplicerad och för svår att förstå eller också kändes den irrelevant för situationen i 

nuet vilket gjorde att de tappade intresset och slutade lyssna. De unga vuxna upplevde också 

att de kunde få information som var anpassad till barn vilket de upplevde som att få sina 

behov åsidosatta. Många kände att de ville ha mer information om sin sjukdom, vad det är för 

någon sjukdom, vad som händer inne i kroppen, information om vad de var tillåtna att göra 

och inte göra och hur sjukdomen påverkar just dem och deras fortsatta utveckling (Hokkanen, 

Eriksson, Ahonen & Salantera, 2004; Patterson et al., 2012; David et al., 2011). 

Informationen tyckte de skulle vara mer anpassad till personer i deras ålder och de ville ha 

mer än bara muntlig information, exempelvis information genom att titta på bilder eller 

filmer. De ville ha information om sjukdomen i sig och dess behandling men även om andra 

saker så som vilket ekonomiskt stöd de hade rätt till (David et al., 2011; Patterson et al., 

2012; Hokkanen et al., 2004; Hedström, Skolin & von Essen, 2003; Stegenga & Ward-Smith, 

2009). 

The availability of information was very scarce… But it is important, so I 

just asked a lot of questions and demanded answers (Patterson et al., 

2012, s. 35) 

Upplevelse av att personalen inte har tid 

De unga vuxna upplevde att personalen var stressad och många gånger saknade empati och 

ignorerade deras känslor av sorg och depression då fokus var på cancersjukdomen och det 

runt omkring ofta glömdes bort. Personalen upplevdes som att de inte hade tid till att prata 

med de unga vuxna vilket fick dem att känna sig oviktiga och ignorerade (Hokkanen et al., 

2004; Kyngäs, Mikkonen, Nousiainen, Rytilahti, Seppänen, Vaattovaarea & Jämsä, 2000). 

De upplevde även att personalen inte var vana vid att vårda unga människor och att det 

kändes som att personalen många gånger inte visste hur de skulle hantera personer i deras 

ålder. Många gånger såg de bara personalen vid specifika undersökningar och de kände ofta 

att de inte kunde ställa frågor vid de tillfällena eftersom personalen alltid hade bråttom och 

var på väg någon annan stans (Patterson et al., 2012 David et al., 2011; Yeh, 2002). 

Like the doctor should have enough time to explain these things properly 

so that they´re not always in a rush to go somewhere else. So that you 

could talk all these things through with the doctor and not be in a hurry 

(Hokkanen et al., 2004, s. 331). 
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Att känna sig annorlunda 

Upplevelse av att inte passa in 

De unga vuxna vårdades antingen på en vuxenavdelning eller på en barnavdelning och 

upplevde en känsla av att inte passa in på någon av avdelningarna. De kände att de var på fel 

plats då de antingen var omringade av barn som sprang runt och skrek eller av gamla 

människor som ibland kunde vara förvirrade och svåra att prata med och de saknade kontakt 

med sina egna vänner (Patterson et al., 2012). På en vuxenavdelning kände många sig 

ensamma och isolerade eftersom de var de enda som var i den åldern och hade inget 

gemensamt med de äldre som de ofta delade rum med. På barnavdelningen tyckte de att det 

var tråkigt då de kände sig för gamla och tyckte att barnen var jobbiga eftersom de inte fick 

lugn och ro (Wilkinson, 2003).  

I was stuck in this little room because i was the oldest in a children’s 

ward… there were lots of kids running round! [Adult wards] are just full 

of old men having hips replaced and stuff (Wilkinson, 2003, s.67). 

Många av de unga vuxna kände att vårdavdelningarna var dåligt anpassade för deras 

åldersgrupp och efterlyste därför en mer åldersanpassad miljö dit deras familj och vänner 

kunde komma och umgås med dem (Wilkinson, 2003; Hokkanen et al., 2004; och Patterson 

et al., 2012; Stegenga & Ward-Smith, 2009). 

Upplevelse av att förändras 

En rädsla för att vara annorlunda upplevdes hos många unga vuxna och det fanns en stor 

önskan om att bli accepterad av människor runt omkring dem trots deras sjukdom. De var 

rädda för att få ett förändrat utseende i samband med deras behandling och på grund av detta 

uppfattas annorlunda av andra. Deras största mål under tiden de vårdades på en 

vårdavdelning var att så fort som möjligt få återgå till det liv de hade innan sjukdomen, göra 

vanliga saker som att gå i skolan och umgås med vänner utanför sjukhusmiljön (Patterson et 

al., 2012; Wilkinson, 2003). De upplevde att det många gånger var jobbigt att behövde 

befinna sig på en vårdavdelning istället för att vara i skolan med sina vänner eller i sitt hem 

med familjen. De ville bara komma hem och fortsätta med sitt dagliga liv utan att behöva 

oroa sig över sin sjukdom (Hokkanen et al., 2004; David et al., 2012; Kyngäs et al., 2001; 

Stegenga & Ward-Smith, 2009) 
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All your friends are doing ´crazy teenager´ things, and you have to deal 

with the possibility of dying (Patterson et al., 2012, s.36)  

Att bli beroende av andra 

Upplevelse av att behöva stöd från och till vänner och familj 

När de unga vuxna vårdas på en avdelning för cancer upplever de ett stort behov av att ha sin 

familj och sina vänner nära. När vänner och familj inte fanns i närheten kunde de känna sig 

rädda och ensamma. Vänner och familj var till stor hjälp eftersom de kunde samtala med de 

unga vuxna om hur de upplever sjukdomen, men även samtala om andra saker än sin 

sjukdom, sådant som de är vana att samtala om (Patterson et al., 2012). Att ha vänner och 

familj på besök på avdelningen gav en känsla av att de unga vuxna fortare ville tillfriskna och 

komma hem och ökade även deras självkänsla. Både vänner och familj sågs som ett stort stöd 

under vårdtiden. Relationen till de nära vännerna förstärktes medan många relationer till 

andra vänner förlorades. De unga vuxna påpekade även syskonens betydelse och hur viktig 

det kändes att ha dem i närheten då de många gånger fick dem att glömma sjukdomen och det 

faktum att de befann sig på ett sjukhus (Kyngäs et al., 2000). Många noterade även att de 

tyckte det var viktigt att både vänner och familjen fick stöd i form av exempelvis information 

om sjukdomen men också att de kunde bli erbjudna kuratorskontakt från sjukvården eftersom 

situationen även påverkade dem. De önskade även att vänner och familj kunde besöka 

avdelningen dygnet runt (Patterson et al., 2012; Hokkanen et al., 2004; Wilkinson, 2003; 

David et al., 2012; Hedström et al., 2003; Stegenga & Ward-Smith, 2009; Yeh, 2002).  

They [peers] helped me forget and acted like normal and I felt fine then 

because you just carry on with your day to day life (David et al., 2012, 

s.377). 

Upplevelse av att förlora sin självständighet 

Den största förändringen i de unga vuxnas liv var att förlora sin självständighet och bli 

beroende av vårdpersonal och familj. Trots att de visste att de behövde hjälp ville de klara sig 

själva och de upplevde att det var jobbigt att be om hjälp eftersom dem tidigare hade kämpat 

för att inte behöva göra det (Hokkanen et al., 2004). De unga vuxna var dock väl medvetna 

om att de nu inte längre var oberoende och att de faktiskt behövde be om hjälp trots att det 

många gånger tog emot. Det upplevdes av många som jobbigt att lita på främmande 

människor och låta dem avgöra vad som skulle vara bra eller dåligt för en själv (Patterson et 
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al., 2012; Hedström et al., 2003). Autonomin blev bristande på grund av cancersjukdomen 

och självförtroendet försämrades och många kände sig vilsna och visste inte riktigt vart de 

befann sig i livet. Känslan av att exempelvis inte få välja vad man ville ha för mat eller gå ut 

med personer i sin ålder var för många inskränkande på deras självständighet och upplevdes 

som ett stort hinder för utvecklingen och för att kunna medverka i sociala sammanhang 

(Kyngäs et al., 2001; Hokkanen et al., 2004; Patterson et al., 2012; Yeh, 2002) 

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

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

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

Att inte få någon egen tid 
På avdelningen kände de unga vuxna många gånger att de inte fick vara ensamma då de 

antingen delade rum med någon annan eller jämt och ständigt blev störda av någon i 

personalen. De kände att de behövde tid för sig själva och att få vara helt ensam ibland ansåg 

de att det var viktigt för att de skulle kunna hantera att vara på avdelningen (Hokkanen et al., 

2004). De kände sig isolerade och frånvarande från ”verkligheten” då de inte hade möjlighet 

till att prata i telefon med sina vänner eller sin familj utan att någon bredvid lyssnade. Detta 

gjorde att många efterlyste privata rum för att få chansen till att få tid för sig själva och för att 

de ska kunna hantera situationen (Patterson et al., 2012; Wilkinson, 2003) 

One thing they could do is make sure that the patient has at least some 

sort of privacy. Like if you’re in a room dressing or undressing that they 

don’t keep coming in and out through the doors. They just come in and 

leave the door wide open (Hokkanen et al., 2004, s.331). 

Att finna trygghet 

Upplevelse av att känna gemenskap 

När de unga vuxna träffade andra patienter i samma ålder eller personer med samma diagnos 

som de själva på avdelningen kändes det för många som en stor fördel då de upplevde en 

gemenskap eftersom de kunde dela erfarenheter och stötta varandra (Patterson et al., 2012; 

Wilkinson, 2003; Yeh, 2002). De kände även att de kunde vara sig själva fullt ut då de inte 

behövde dölja sin påverkan av sjukdomen. Det var en stor tröst att kunna diskutera med andra 

patienter om problem som sjukdomen medförde och även få höra hur andra människor hade 
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det. Lidandet minskade för många när de kände sig accepterade trots sin sjukdom och att 

möta människor som genomgår samma utveckling som de själva underlättade för deras egen 

utveckling (Patterson et al., 2012; Wilkinson, 2003; David et al., 2012). 

You’re with people who’ve got the same problem as you…..you can 

discuss it with them (David et al., 2012, s. 378) 

Upplevelse av att bli förstådd 

De unga vuxna upplevde en trygghet av att befinna sig på en vårdavdelning när det fanns 

kunnig personal som visste mycket om deras sjukdom. Den kunniga personalen förstod vad 

de unga genomgick och de upplevde en lättnad av att bli förstådd av personal och slippa 

behöva förklara sin sjukdom. De kände sig trygga med att samtala med sjuksköterskan 

eftersom hon inte var involverad i deras privata liv och de upplevde att en vårdares bästa 

egenskap är förmågan att förstå (Kyngäs et al., 2001; Hedström et al., 2003).  

Health care providers are not too familiar with their personal life and 

because of that it is easy to talk to them (Kyngäs et al., 2001, s. 9) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa unga vuxna med cancer och deras upplevelser av att vårdas 

på en vårdavdelning. Den valda metoden passade in till syftet och gav ett tillförlitligt resultat 

eftersom det är baserat på flera olika studier. En helhetssyn på de valda artiklarna 

eftersträvades och denna metod valdes då forskningsmetoden är holistisk och innebär att se 

helheten i olika artiklar (Willman et al., 2006). Valet av metoden ökade trovärdigheten i 

studiens resultat då en litteratursökning enligt Forsberg och Wengström (2008) gör studierna 

mer tillförlitliga då en sammanställning av flera studier görs.  

 

Datainsamlingen gjordes i CINAHL, Medline och Academic Search Elite. Valet av databaser 

grundas på att de är omvårdnadsinriktade vilket passar till det valda syftet. Academic Search 

Elite användes i sökningen med hjälp av Blekinge Tekniska Högskolas bibliotekarie och 

databasen inkluderades i studien trots att ingen refererad litteratur beskriver den. Den valdes i 

syfte att förstärka sökningen och för att inte missa värdefulla artiklar till studien. 
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Huvudsökningen skedde i CINAHL och Medline. Alla de valda artiklarna hittades i CINAHL 

och vissa av dem återfanns i både Medline och Academic Search Elite. Detta kan bero på att 

databaserna är lika varandra och om sökningen hade gjorts i ytterligare fler databaser hade 

andra artiklar kunnat hittas. Att fler databaser inte användes kan ha påverkat resultatet 

negativt då artiklar kan ha missats. 

 

De valda sökorden grundades på studiens syfte om unga vuxna med cancer och deras 

upplevelse av att vårdas på en vårdavdelning. De främsta sökorden och det som sökningen 

utgick ifrån var young adult och adolescence i samband med cancer eller neoplasms och 

experiences. Sökorden valdes med hjälp av Mesh-termer vilket har en positiv påverkan på 

sökningen då det enligt Willman et al. (2006) underlättar sökningen. De ytterligare orden som 

användes är ord som är sammankopplade till dessa och hittades främst genom CINAHL 

Headings som är en liknande variant av Mesh-termer. Många sökord och många olika 

kombinationer gjordes, vilket gjorde att många olika artiklar hittades. De booeliska 

sökoperatörerna AND och OR underlättade sökningen och att de användes har en positiv 

påverkan på sökningen då de hjälper till att förena eller separera söktermerna (Willman et al., 

2006). Den booeliska sökoperatören NOT användes inte vilket kan ha påverkat sökningen 

negativt eftersom det ytterligare kan ha underlättat sökningen och fler artiklar hade kunnat 

väljas bort tidigare i sökningen. 

 

Unga vuxna mellan 13-25 år ingår i studien och artiklar som hade yngre eller äldre personer 

än det valdes bort. Innan en fast åldersgräns sattes söktes artiklar över ett större åldersområde 

för att se vilket utbud som fanns. Detta kunde ha påverkat valet av artiklar då det från början 

fanns både yngre och äldre personer i de sökta artiklarna. Detta har dock inte påverkat 

resultatet eftersom alla de valda artiklarna omfattar unga vuxna mellan 13-25 år. Ingen 

skillnad mellan upplevelser och ålder har identifierats och heller ingen skillnad på om de 

medverkande var tjejer eller killar, vilket alltså inte har påverkat resultatet. I 

inklusionskriterierna ingick även att studierna var gjorda mellan 2000-2012. Anledningen till 

denna inklusionskriterie var att studien skulle bygga på så ny forskning som möjligt vilket 

påverkar resultatet positivt eftersom det blir mer tillförlitligt och mer likt dagens vård. I sex 

av artiklarna var urvalet enbart unga vuxna mellan 13-25 år vilket är positivt då syftet är 

upplevelser hos unga vuxna. I två av de valda artiklarna inkluderas dock även sjuksköterskors 

eller föräldrars upplevelser. Dessa artiklar valdes ändå för att de unga vuxnas upplevelser i 

studierna ansågs som betydelsefulla. Citat eller text som tydligt framkom från sjuksköterskor 
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eller föräldrar togs inte med vilket därför inte ska ha påverkat resultatet. Ingen geografisk 

avgränsning gjordes. Studierna i de valda artiklarna är utförda i Sverige, Finland, England, 

Australien, Taiwan och USA. Valet av artiklarna grundades på dess innehåll och var 

oberoende av platserna där studierna är gjorda. Detta kan ha påverkat resultatet då ingen 

kunskap om vårdsystem i andra länder föreligger. Ingen skillnad sågs i studierna och därför 

anses resultatet inte ha påverkats av att det inte gjordes någon geografisk avgränsning. 

 

Artiklarna granskades utifrån Willmans et al. (2006) granskningsprotokoll. Enligt Willman et 

al (2006) är en granskning subjektiv därför granskades artiklarna var för sig vilket även 

gjorde att tillförlitligheten på granskningen ökade. Att artiklarna granskades först var för sig 

och sedan sammanfördes tillsammans ökar enligt Willman et al. (2006) kvalitén på 

granskningen vilket påverkar studiens resultat positivt. Vid granskningen följdes protokollet 

utan att några punkter togs bort. Enligt Willman et al. (2006) kan granskningsprotokollet 

utformas efter studiens syfte för att få en högre kvalité på granskningen. Att detta inte gjordes 

kan ha påverkat granskningen negativt då fler artiklar kan ha bedömts med högre kvalitet om 

granskningsprotokollet utformats. En artikel valdes bort eftersom datainsamlingen och 

analysen inte var tillräcklig vilket gjorde att kvaliteten inte blev godkänd. Om ett annat 

protokoll hade använts eller om protokollet utformats enligt Willman et al. (2006) hade 

borttagandet av artiklar kunnat påverkas. Alla de valda artiklarna var etiskt godkända vilket 

var en inklusionskriterie och påverkade därför inte granskningen. Om denna 

inklusionskriterie inte hade valts hade andra artiklar kunnat granskas vilket i sin tur hade 

kunnat påverka kvalitén på artiklarna negativt. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod användes i analysförfarandet. Valet av denna 

metod grundades på att upplevelser skulle analyseras. Att denna metod valdes underlättade 

analysförfarandet då analysmetod enligt Graneheim och Lundman (2004) är lämplig för nya 

forskarstudenter eftersom en underliggande mening inte behöver tolkas. Artiklarna lästes var 

för sig för att båda skulle skapa en förståelse för studierna. De diskuterades sedan 

tillsammans för att få en gemensam förståelse. När meningsenheter skulle plockas ut gjordes 

det var för sig för att inte missa viktig information. Att meningsenheterna togs ut enskilt 

påverkar resultatet positivt då risken för att missa viktiga delar till resultatet minimeras. De 

slutgiltiga meningsenheterna jämfördes och diskuterades tillsammans då det enligt 

Krippendorff (2004) kan vara svårt att hitta meningsenheter i en sammanhängande text. Alla 

artiklar var skrivna på engelska och de valda meningsenheterna översattes till svenska genom 
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diskussion och användning av lexikon. Enligt Graneheim och Lundman (2004) minimeras 

risken för felaktig översättning då lexikon används. Det fortsatta arbetet i analysförfarandet 

gjordes tillsammans och när meningsenheterna kondenserats och koder skapats skrevs alla 

koder upp på post-it lappar för att skapa en överblick. Om koderna inte hade skrivits upp på 

post-it-lappar hade analysförfarande försvårats då skapandet av underkategorier och 

kategorier är en svår uppgift i analysprocessen. En induktiv ansats under analysen har varit 

målsättningen för studien, men en viss förförståelse fanns och kan ha påverkat tolkningen av 

texten. Om någon annan hade gjort samma analys kan resultatet ha blivit annorlunda. För att 

undvika påverkan på resultatet har fokus varit på syftet och all text som är kopplat till 

forskningsfrågan har använts oavsett om det var positivt eller negativt. Att analysprocessen 

under hela förfarandet har diskuterats och gjorts i flera steg ökar enligt Graneheim och 

Lundman (2004) trovärdigheten. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framgick det att det fanns en brist på tillräcklig information under vårdtiden och 

att informationen de unga vuxna fick var antingen felriktad eller undanhållen. 

Sjukvårdspersonal och föräldrar ville många gånger skydda den unga vuxna genom att 

undanhålla information, men det ledde istället till en känsla av att bli ignorerad. Smith, 

Davies, Wright, Chapman och Whiteson (2007) styrker detta resultat då de menar att unga 

vuxna upplever en brist på information. Även Gibson, Aldiss, Horstman, Kumpunen och 

Richardsons (2010) bekräftar resultatet då de menar att de unga vuxna upplever en felriktad 

information eftersom informationen de får är antingen för enkelt skriven, för komplicerat 

skriven eller att information helt saknades (ibid). 

 

Resultatet visade att de unga vuxna upplevde personalen som okänsliga, stressade och 

irriterade då de varken hade tid för att förklara olika saker om bland annat sjukdomen eller 

hade tid för att sätta sig och prata om allmänna saker. Detta försämrade vårdtillfället för 

många unga vuxna och även upplevelsen av att vårdas på en vårdavdelning. Resultatet visade 

även att det fanns en dålig kommunikation mellan vårdpersonalen och patienten samt en brist 

på tid hos vårdpersonalen vilket gav de unga vuxna en känsla av att bli ignorerade och 

åtsidosatta. Att sjukvårdspersonalen inte tog sig tiden att tala till de unga vuxna eller visa ett 

intresse för dem var också en negativ upplevelse som gav de en känsla av hopplöshet. Enskär 

och von Essen (2007) styrker detta då de hävdar att vården av unga vuxna med cancer medför 

stort lidande och att vårdtiden ofta känns hopplös då de inte får tillräcklig med 
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uppmärksamhet av vårdpersonalen. Travelbee (1971) menar att för att patientens vård ska bli 

så god som möjligt är det mest grundläggande en bra och väl fungerande kommunikation 

mellan vårdpersonalen och patienten. Travelbee (1971) menar vidare att en väl fungerande 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient är det viktigaste för att patienten ska bli 

identifierad och för att hans eller hennes behov ska bli sedda.   

 

I resultatet framkom även att de unga vuxna upplevde en trygghet då sjuksköterskorna tog sig 

tid att skapa en relation och när de visade sin kunskap om sjukdomen och tog hänsyn till de 

som individer. Vårdtillfället kändes inte lika hopplöst då en bra relation fanns mellan 

vårdpersonal och patient. Enligt Eriksson (1987) påverkas patientens upplevelser av 

vårdarens beteende på så sätt att upplevelsen kan förändras beroende på hur patienten blir 

bemött och hur vårdaren agerar vilket styrker studiens resultat. Enligt både Travelbbe (1971) 

och Eriksson (1987) är sjukdom och lidande personliga upplevelser som är unika för 

individen och som inte kan jämföras eller helt förstås av någon annan. Travelbee (1971) 

menar att det är sjuksköterskans uppgift att försöka få patienten att finna mening i sin 

upplevelse och för att patienten ska finna mening i sin upplevelse av sjukdom och lidande 

krävs det en god mellanmänsklig relation mellan vårdaren och patienten. Detta medför att en 

trygghet och ett förtroende skapas. I resultatet framkom det tydligt att de unga vuxnas 

upplevesle av att vårdas på en vårdavdelning kändes mer positiv då en god relation till 

vårdpersonalen fanns. 

 

Det framkom i resultatet att den största utmaningen för de unga vuxna var att förlora sin 

självständighet och att bli beroende av andra. De upplevde att de hade kämpat för att bli 

oberoende och när de på grund av sjukdomen fick återgå till att bli beroende upplevdes det 

som ett stort lidande. Att inte längre kunna gå ut när ens vänner gick ut eller kunna bestämma 

vilken mat som skulle lagas kändes som en stor börda. Travelbee (1971) menar att lidande 

och sjukdom kan förorsaka olika typer av förluster, minska känsla av egenvärde eller 

separation från närstående och det är därför viktigt att sjuksköterskan förhåller sig till den 

enskilda individens upplevelser av sjukdomen och inte generalisera de unga vuxna. Det 

framkom även att många unga vuxna kände att cancersjukdomen och vårdandet på en 

vårdavdelning hindrade deras förmåga att utvecklas på grund av bland annat den förlorade 

självständigheten och detta bekräftas av Pillet (2010) som även han menar att förmågan att 

utvecklas påverkas av att vårdas på en vårdavdelning. Resultatet visar att de unga vuxna 
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upplevde sin förlorade självständighet som frustrerande och kämpade för att få tillbaka sin 

självständighet även under vårdtiden vilket Dovery-Pearce et al. (2005) bekräftar då de menar 

att unga vuxna är människor som är i utveckling och som söker självständighet inom alla 

områden. 

 

Resultatet visade att de unga vuxna var i stort behov av att få ha familj och vänner på 

vårdavdelningen och även i stort behov av stöd från personalen för att hantera sin situation. 

Många hade även ett behov av mer stöd, både till de själva och till deras vänner och familj 

som var delaktiga i vårdandet. Vårdtillfället upplevdes lättare då familj och vänner fanns i 

närheten vilket även Kyngäs (2004) och Enskär och von Essen (2007) menar. I studiens 

resultat framkom det också att många unga vuxna upplevde det som jobbigt då deras vänner 

och familj blir lidande på grund av deras sjukdom vilket Pillet (2010) och Wu, Chin, Haase 

och Chen (2009) konstaterar då de hävdar att många unga vuxna anser det vara jobbigt att se 

anhöriga drabbas av deras situation och sjukdom.  

 

Det framkom också i resultatet att de upplevde en känsla av att vara isolerade och ensamma 

och många tyckte inte att de hörde hemma på sjukhuset. Många kände sig felplacerade och att 

miljön de vårdades i inte kändes bra då den var alldeles för stel och inte påminde om det de 

var vana vid. Tidigare studier styrker detta resultat de tar upp att många unga vuxna känner 

sig felplacerade på olika vårdavdelningar (Smith et al, 2007). Däremot upplevdes en känsla 

av samhörighet och gemenskap när de fann någon i sin egen ålder eller någon som hade 

liknande bekymmer eller problem som de själva vilket minskade lidandet under vårdtiden. En 

känsla av mindre lidande framkom även tydligt i resultatet då de unga vuxna befann sig med 

jämnåriga personer som de kunde samtala med och skapa goda relationer till. Marris et al. 

(2011) styrker detta då han menar att unga vuxna med cancer uppskattar och värderar kontakt 

med andra patienter i samma ålder och att åldersanpassad vård och information behövs 

tillsammans med kunnig personal. 

Slutsats 
Slutsatsen som dras är att unga vuxna människor upplever att vårdas på en vårdavdelning 

många gånger är ett hinder för deras utveckling och att bristen på självständighet blir ett stort 

lidande. De vill ha en mer åldersanpassad vårdavdelning där anhöriga och vänner kan vara 

närvarande som ett extra stöd tillsammans med personalen. De vill att personalen skall 
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kännas trygg, vara kunnig och kunna prata med dem om annat än bara cancersjukdomen samt 

att de ska veta mer om personer i deras ålder vilket i slutändan skulle förbättra de unga 

vuxnas sjukhusvistelse.  

 

Det finns mycket forskning om cancer men inte om hur cancer upplevs av unga vuxna 

personer och hur deras vård bör vara organiserad. Fortsatta studier bör göras eftersom vården 

för personer i denna ålder skall förbättras och ett vårdtillfälle skall kännas positivt och inte 

hindra människor från att fortsätta utvecklas och leva ett normalt liv. 

Självständighet 
Arbetet har till stora delar skrivits tillsammans. Bakgrunden har utarbetats och skrivits ihop 

liksom metoddelen. Artikelsökningen gjordes systematiskt tillsammans. 

Kvalitetsgranskningen av artiklar gjordes var för sig och även första delen av analysmetoden 

där artiklarna skulle läsas och meningsenheter skulle tas ut. Analysen gjordes sedan 

tillsammans och även utformandet av resultatet. Utformandet av tabeller och bilagor har 

gjorts tillsammans liksom referenser och referenslista. Slutligen har även diskussionen och 

slutsatsen skrivits ihop. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Young adult OR Adolescence 137 641 9/11-2012 0 0 

Young adult OR Adolescence 
AND Neoplasms 

1348 9/11-2012 0 0 

Young adult OR Adoelscence 
AND Neoplasms AND 
Oncologic nursing 

8 9/11-2012 0 0 

Young adult OR Adolescnece 
AND Neoplasm AND 
Adolescent hospitalized 

2 9/11-2012 0 0 

Young adult OR Adolescence 
AND Neoplasms AND 
Narratives 

3 9/11-2012 0 0 

Young adult OR Adolescence 
AND Neoplasms AND Life 
experiances 

9 9/11-2012 3 2 

Young adult OR Adoelscnce 
AND Neoplasms AND 
Oncologic care 

29 9/11-2012 9 0 

Young adult OR Adoelscnce 
AND Neoplasms AND 
Cancer patient 

90 9/11-2012 15 1 

Young adult OR Adoelscnce 
AND Neoplasms AND 
Patient attitudes 

27 9/11-2012 6 1 

Young adult OR Adoelscnce 
AND Neoplasms AND 
Cancer care facilities 

24 9/11-2012 3 0 

Young adult OR Adoelscnce 
AND Oncologic nursing 

76 9/11-2012 11 0 

Young adult OR Adoelscnce 
AND Oncologic care 

195 9/11-2012 24 1 

Young adult OR Adoelscnce 
AND Cancer patient  

645 9/11-2012 49 3 

Young adult OR Adoelscnce 
AND Cancer care facilities 

109 9/11-2012 11 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Neoplasms 

4 9/11-2012 2 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Oncologic nursing 

1 9/11-2012 0 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Oncologic care 

1 9/11-2012 1 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Cancer care facilities 

0 9/11-2012 0 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Cancer patients 

3 9/11-2012 2 0 

 

Sökningar i Medline 
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Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Young adult OR Adolescent  26 927 11/12-2012 0 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Neoplasms 

543 11/12-2012 0 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Neoplasms AND 
Medcation system hospital 

0 11/12-2012 0 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Neoplasms AND Life 
change events 

4 11/12-2012 0 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Neoplsms AND Nurse-
patient relations 

2 11/12-2012 1 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Oncologic nursing 

33 11/12-2012 6 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Oncology service, 
hospital 

3 11/12-2012 1 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Cancer care facilities 

11 11/12-2012 4 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Medical oncology 

38 11/12-2012 0 0 

Young adult OR Adolescent 
AND Radiation oncology 

1 11/12-2012 0 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Neoplams 

24 11/12-2012 9 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Oncologic nursing 

5 11/12-2012 2 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Oncology service, 
hospital 

1 9/11-2012 1 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Cancer care facilities 

3 11/12-2012 0 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Madical oncology 

1 11/12-2012 0 0 

Adolescent, hospitalized 
AND Radiation oncology 

0 11/12-2012 0 0 

 
Sökningar I Academic search elite 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Young adults OR 
Adolescence  

14 812 11/12-2012 0 0 

Young adults OR 
Adolescence AND Cancer 
OR Tumors 

150 11/12-2012 26 0 

Young adults OR 
Adolescence AND Oncology 

25 11/12-2012 4 0 

Young adults OR 
Adolescence AND Cancer 
patients 

81 11/12-2012 19 0 

Young adults OR 
Adolescence AND Cancer 
treatments 

32 11/12-2012 8 0 
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 Bilaga 2 Granskningsprotokoll enligt Willman et al. (2006) 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Kyngäs, H, Mikkonen, R, 
Nousiainen, E. M, Rytilahti, M, 
Seppänen, P, Vaattovaara, R.  
2001. Finland 

Coping with onset of 
cancer: coping strategies 
and resources of young 
people with cancer 

En kvalitativ metod 
med intervjuer och 
icke-strukturerade 
frågeformulär 

14 stycken unga vuxna med cancer i 
åldern 16-22 . Patienterna låg på en 
canceravdelning eller kom till 
avdelningen för uppföljning av sin 
cancer. 

Grad II 

Hedström, M, Skolin, I,  
Von Essen, L 
2003. Sweden 

Distressing and positive 
experiences and important 
aspects of care for 
adolescent treated for 
cancer. Adolescent and 
nurse perspective. 

En kvalitativ 
tvärsnittstudie med 
semistrukturerade 
intervjuer och öppna 
diskussioner  

23 stycken svensktalande patienter 
som diagnostiserats med cancer i 
åldern 13-19 år och legat på en 
avdelning för detta. 

Grad I 

Patterson, P, Millar, B, 
Desille, N, Mcdonald, F 
2012. Australia 

The unmet needs of 
emerging adults with a 
cancer diagnosis 

En kvalitativ studie 
med fokusgrupper och 
intervjuer i grupp och 
via telefon 

14 stycken unga vuxna i åldern 18-24 
år valdes ut. Cancerdiagnosen skulle 
de fått senast när de var 11 år. 

Grad II 

Stegenga, K & Ward-Smith, P 
2009. USA 

On Receiving the 
diagnosis of cancer: The 
adolescent perspective 

En kvalitativ 
fenemenologisk 
metod med intervjuer 

10 stycken unga vuxna i åldern 13-17 
år valdes ut. De hade diagnostiserats 
och vårdas för cancer under de senaste 
4-6 månaderna 

Grad II 

Yeh, C-H. 
2002. Taiwan 

Life experiances of 
Taiwaneese adolescents 
with cancer 

En kvalitativ metod 
med GT och 
djupingående 
intervjuer, 
observationer och 
journaler 

16 stycken unga vuxna med cancer i 
ålder 13-18 år valdes ut. 

Grad I 

David,C-L, Williamson, K, 
Tilsley, D.W-O 
2011. UK 

A small scale, qualitative 
focus group to investigate 
the psychosocial support 
needs of teenage young 
adult cancer patients 
undergoing radiotherapy 
in Wales. 

En kvalitativ metod 
med fokusgrupp och 
intervjuer med semi-
strukturerade frågor 

Sju stycken unga vuxna i åldern 18-24 
år som behandlats för sin cancer i 
minst ett år i Wales 

Grad II 

Hokkanen, H, Eriksson, E,  Adolescents with cancer En kvalitativ metod 20 stycken cancer patienter (13 tjejer Grad II 
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Ahonen, O, Salantera, S 
2004. Finland 

Experience of life and 
how it could be made 
easier 

med fokusgrupp och 
beskrivande intervjuer 

och 7 killar) i åldern 13- 18 år.  

Wilkinson, J 
2002. USA 

Young people with 
cancer- how should their 
care be organized? 

En kvalitativ metod 
med fokusgrupper och 
strukturerade 
intervjuer  

14 stycken patienter I åldern 15- 20 år 
valdes ut i ett cancercenter i Yorkshire 

Grad II 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarandet 
Översatta 
Meningsbärandeenhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag fick inte veta 
mycket om min cancer, 
jag fick bara en 
broschyr 

Fick ingen 
information om 
cancern bara en 
broschyr. 

Dålig 
information 

Upplevelse av 
att inte få 
tillräcklig 
information 

Att bli 
ignorerad 

Mina känslor av sorg 
och depression blev 
ignorerande. 
Vårdpersonalen gav 
lite uppmärksamhet 
och jag ser dem mest 
engagerade i sina 
arbetsrutiner och de 
klagar mycket på hur 
stressade de är. 

Vårdpersonalen 
är upptagen med 
sitt arbete, är 
stressade och 
bryr sig inte om 
mina känslor. 

Får mina känslor 
ignorerade av 
personalen 

Upplevelse av 
att personalen 
inte bryr sig 

Att bli 
ignorerad 

Sjukhuset har väldigt 
lite för människor i min 
ålder 

Dålig 
anpassning för 
min ålder 

Dålig 
åldersanpassning 

Upplevelse av 
att inte passa in 

Att känna sig 
annorlunda 

Jämför mig själv med 
normala människor i 
min ålder 

känsla av att 
vara annorlunda 
andra i min ålder 

Vara annorlunda 
mot det normala 

Upplevelse av 
att förändras 

Att känna sig 
annorlunda 

Jag var väldigt 
oberoende av min 
familj och sen helt 
beroende 
 

Sjukdomen 
medför beroende 
av familjen 

Beroende av 
familjen 

Upplevelse av 
att behöva stöd 
från och till 
vänner och 
familj 

Att bli 
beroende av 
andra 

Jag hatar av att vara så Vill inte vara Vill vara Upplevelse av Att bli 
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beroende av min familj 
jag vill ha hjälp med att 
behålla min 
självständighet 

beroende av 
familjen utan 
vara självständig 

självständig att förlora sin 
självständighet 

beroende av 
andra 

Andra, inkluderat 
sjuksköterskorna och 
annan vårdpersonal 
märker inte behovet av 
att ha privattid på 
sjukhuset  
 

Ingen märker att 
jag vill ha privat 
tid på sjukhuset 

Vill ha privat tid  Att inte få 
någon egen 
tid 

Du är med människor 
som har samma 
problem som du… du 
kan diskutera med 
dom. 

Jag kan 
diskutera med 
människor med 
samma problem 

Diskutera med 
någon som 
förstår dig 

Upplevelse av 
gemenskap 

Att finna 
trygghet 

När jag är med mina 
vänner känner jag att 
jag måste bete mig på 
ett visst sätt och hjälpa 
dom att förstå, men 
personalen här förstår 
mig utan att jag 
behöver hjälpa dom att 
förstå. 

Till skillnad från 
mina vänner 
förstår 
personalen mig 
utan förklaring 

Personalen är 
förstående 

Upplevelse av 
att bli förstådd 

Att finna 
trygghet 
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