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SAMMANFATTNING 
I Sverige insjuknar årligen omkring 300 barn och ungdomar mellan 0-18 år i cancer. Barn 
med cancer påverkas på många olika sätt och det medför ofta en långvarig sjukhusvistelse för 
dem. Syftet med studien var att beskriva barns upplevelser av att leva med cancer. En 
systematisk litteraturstudie genomfördes där vetenskapliga artiklar söktes i databaserna 
Cinahl, PsycINFO och PubMed och 14 artiklar granskades och kvalitetsbedömdes. Resultatet 
delades in i tre teman fysiska upplevelser av behandlingen, leva med känslomässiga 
förändringar och önskan av att vara ”normal”. Det var viktigt för barnen att se normala ut, gå i 
skolan och träffa kompisar som vanliga barn. Utseendeförändringar var något som fick dem 
att känna sig fula och oattraktiva och de gjorde allt för att täcka dessa förändringar. Smärta 
var den främsta fysiska upplevelsen som uppkom i samband med undersökningar, 
behandlingar och av själva cancersjukdomen.  
Slutsats: Barns upplevelser av att leva med cancer påverkar deras liv inom många olika 
områden. Det är därför viktigt att ha kunskap om dessa, men även om barns mognad och 
utvecklingsnivåer, för att på ett bra sätt kunna ge stöd och information på ett sätt så barnen 
förstår. 
 
Nyckelord: barn, cancer, upplevelser. 
 

 

 

 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION................................................................................................. 1 

BAKGRUND ........................................................................................................ 1 

Barn på sjukhus ................................................................................................................................... 1 

Barn 1-3 år....................................................................................................................................... 1 

Barn 4-6 år....................................................................................................................................... 2 

Barn 7-12 år..................................................................................................................................... 2 

Tonåringar 13-18 år ........................................................................................................................ 2 

Barns kommunikation ......................................................................................................................... 2 

Familjen ............................................................................................................................................... 4 

Cancer.................................................................................................................................................. 4 

Symtom på cancer hos barn ............................................................................................................ 4 

Utredning......................................................................................................................................... 5 

Medicinsk behandling...................................................................................................................... 5 

Lidande ................................................................................................................................................ 6 

PROBLEMATISERING....................................................................................... 6 

SYFTE................................................................................................................... 7 

METOD................................................................................................................. 7 

Inklusions- och exklusionskriterier...................................................................................................... 7 

Sökningsförfarande och urval ............................................................................................................. 8 

Kvalitetsgranskning ............................................................................................................................. 9 

Dataanalys ......................................................................................................................................... 10 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................................ 10 

RESULTAT..........................................................................................................11 

Tuffa fysiska upplevelser i vardagen ................................................................................................. 11 

Trötthet.......................................................................................................................................... 11 

Förändrad aptit ............................................................................................................................. 11 



  

Smärta ........................................................................................................................................... 12 

Leva med känslomässiga förändringar.............................................................................................. 13 

Oro................................................................................................................................................. 13 

Bristande kontroll .......................................................................................................................... 14 

Rädsla ............................................................................................................................................ 14 

Sorg................................................................................................................................................ 14 

Lidande .......................................................................................................................................... 15 

Trygghet trots sjukdom ................................................................................................................. 15 

Önskan av att vara ”normal”............................................................................................................. 16 

Ful och annorlunda ........................................................................................................................ 16 

Ensamhet....................................................................................................................................... 16 

DISKUSSION ......................................................................................................17 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion............................................................................................................................. 19 

Utseendets betydelse .................................................................................................................... 19 

Betydelsen av kontroll ................................................................................................................... 20 

Smärtupplevelser........................................................................................................................... 20 

Betydelsen av att bearbeta sin sjukdomsupplevelse..................................................................... 21 

Förändrad vänskap........................................................................................................................ 22 

Kliniska implikationer .................................................................................................................... 22 

SLUTSATSER .....................................................................................................23 

VIDARE FORSKNING.......................................................................................23 

Referenslista .........................................................................................................24 

 
Bilaga 1: Artikelmatris



 1 

INTRODUKTION 
I Sverige insjuknar årligen omkring 300 barn och ungdomar mellan 0-18 år i cancer (Hagelin, 

2000). Cancer står för 20 % av alla dödsfall hos barn (Miall, Rudolf & Levene, 2003/2004). 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) och hjärntumörer är den vanligast förekommande 

cancerformen hos barn i västvärlden. Omkring 75-80 % av alla cancersjuka barn i Norden 

överlever en femårsperiod (Hagelin, 2000). Att få cancer kan bli en dramatisk tragedi för hela 

familjen, då mångas föreställningar är att cancer är en obotlig sjukdom och det uppstår en stor 

rädsla för att förlora barnet. Enligt Hagelin (2008) pågår behandlingsperioden från två 

månader till två år med tuffa behandlingar och många biverkningar. När ett barn blir svårt 

sjuk blir oron och engagemanget stort hos de flesta människor som är i kontakt med barnet 

(Kreuger, 2000). Både barnet och familjen drabbas otroligt mycket och deras liv vänds upp 

och ner. För att kunna ge individuell omvårdnad och undvika onödigt lidande är det av stor 

betydelse att sjuksköterskor har kunskap om barns tankar och känslor kring cancer och den 

vård och behandling barnet genomgår under sjukdomsperioden. Vi har valt att inrikta oss på 

barncancer på grund av att barn har hela livet framför sig och kan drabbas av många livslånga 

biverkningar till exempel tillväxtrubbningar, kroniska medicinska problem, infertilitetsrisk 

och utseendemässiga förändringar. 

BAKGRUND 

Barn på sjukhus 

Sjukhusvistelse för ett barn kan vara en traumatisk upplevelse men beroende på ålder, 

mognad, tidigare erfarenheter av sjukdom och sjukhusvistelse så reagerar barn i olika grad.  

Barn kan exempelvis uppleva rädsla av att behöva skiljas från sina föräldrar, vistas i okända 

miljöer och behöva utstå fysiskt obehag eller smärta (Edwinson & Enskär, 2008). 

Barn 1-3 år 

Barnen har separationsångest och har svårt att förstå varför de har kommit till en okänd miljö. 

För denna åldersgrupp är det viktigt att barnens vårdnadshavare är välinformerade så att de 

kan ge stöd (Edwinson & Enskär, 2008).  Att känna sig övergiven är bland det mest 

ångestskapande som barnen i denna ålder kan uppleva. För barn under två år kan det ge en 

känsla av att bli utplånad. För äldre barn är övergivenhet kopplad till att inte känna sig värd 

att älskas (Hall, 2000). 
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Barn 4-6 år 

Separationsångesten är nu inte lika stor och barnet vill klara sig mer på egen hand men 

föräldrarna står fortfarande för den största tryggheten. Barnen visar en rädsla för att något ska 

inkräkta på deras kroppsintegritet och personlighet. I denna ålder har barn ökad medvetenhet 

om vad som händer och rädslan för smärta är högre än i tidigare åldrar. För barn i denna 

åldersgrupp kan byte till ny miljö upplevas som hotfullt vilket får till följd att de lätt sluter sig 

inom sig själva. Det är också vanligt att barn fantiserar inför nya händelser (Edwinson & 

Enskär, 2008). Barnen har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Leken är viktig i denna 

ålder, för att förstå och få kontroll över händelser genom att man gör händelsen på sitt sätt till 

sin egen (Hall, 2000). 

Barn 7-12 år 

I denna ålder kan barnen känna skuld inför sin sjukdom. Barnen har stor kroppsintegritet och 

är rädda för att något ska inkräkta på den. De förstår enkla förklaringar och har ett tidsbegrepp 

som gör att de kan förstå vad som kommer att hända de närmsta dagarna. Nu kan de även 

känna trygghet till andra, till exempel vänner och sjukvårdspersonal (Edwinson & Enskär, 

2008).  Barnen har nu utvecklat förmågan att förutse konsekvenser och kunna spekulera i 

saker. I början av den här utvecklingsperioden då barnen är cirka 7-8 år funderar de ofta på liv 

och död, och de har svårt att skilja på att sova, sövas och dö. Detta kan göra att vissa är rädda 

för att somna då de tror att de ska dö (Hall, 2000). 

Tonåringar 13-18 år  

Tonåringar har stort behov av att veta vad som ska hända med dem för att inte drabbas av 

ångest och rädsla. Kontrollen över den egna personen är stor och de känner sig lätt hotade av 

att den kroppsliga integriteten ska kränkas och att utseendet ska förändras. Ungdomar kan 

vara väldigt rädda och känna dödsångest (Edwinson & Enskär, 2008). 

Barns kommunikation 

Leken är en naturlig del i barnsjukvården och att kunna leka är ett uttryck för hälsa. Leken är 

ett uttryck för olika önskningar där den svåra verkligheten kan stängas ute och patienten får 

vara den hon skulle vilja vara en stund. Leken ger vila men är också en kraftkälla till ny 

energi för barnet att sedan kunna återgå till verkligheten och se nya möjligheter (Eriksson, 

1986). 
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Enligt skollagen (SFS 1985:1100) ska barn som vistas på sjukhus kunna delta i en verksamhet 

som motsvarar förskolan och barn i skolåldern har rätt till undervisning på sjukhuset, i barnets 

hem eller på annan lämplig plats. Enligt Edwinson Månsson (2008) är leken ett särskilt viktigt 

kommunikationssätt för de små barnen som ännu inte utvecklat sitt språk att kommunicera 

med ord. I leken kan de få kontroll över sin rädsla och bearbeta obehagliga situationer. Enligt 

Ljungström (2000)  kan barnet genom leken förbereda sig för kommande situationer samtidigt 

som leken fungerar ångestdämpande. I en studie av Rollins (2005) fick barn med 

diagnostiserad cancer rita teckningar. När de ritade kunde barnen kommunicera symboliskt 

och vid vissa tillfällen få hjälp av sina teckningar att utforska svåra problem på ett säkert sätt.  

Lekterapi är en del i behandlingen av barn och ungdomar som vistas på sjukhus. På lekterapin 

arbetar lekterapeuter som är utbildade förskollärare eller fritidspedagoger och flera av dessa 

har en specialpedagogisk utbildning (Ljungström & Olsson, 2008). 

Oavsett vilken ålder barnet har så är leken det som binder samman den inre och den yttre 

verkligheten. Sjuka barn som är i situationer där de måste underordna sig och utsättas för 

plågsamma eller skrämmande undersökningar och behandlingar, kan inom lekens skyddande 

ram återta makt över sig själv och sin kropp (Ljungström & Olsson, 2008). I lekterapin kan de 

i sjukhushörnan leka att de är läkare eller sjuksköterskor medan föräldern eller någon annan 

spelar patient, och detta får barnet att känna sig mer maktfullt och tryggt (Mark-Nielsen, 

2008). Lekterapeutens roll är att se det friska hos barnet. Barn kan behöva hjälp med att tolka 

det som sker och det kan de göra tillsammans med lekterapeuten som kan tyda de signaler 

barnet ger. Denne hjälper också barnet med att gå från den ostrukturerade leken till den mer 

bearbetande leken som till exempel att överföra sin rädsla på en docka eller ett annat föremål. 

De barn som av olika omständigheter inte kan lämna sitt rum på sjukhuset, besöker 

lekterapeuten och försöker tillsammans med barnet göra sjukhusvistelsen mer lustfylld. Även 

det sjuka barnets syskon har möjlighet att bearbeta sina känslor och tankar i lekterapin. 

Lekterapeuter har utarbetat särskilda metoder när det gäller olika sätt att hjälpa barn med 

spruträdsla eller annan rädsla på sjukhuset och barnet kan då remitteras dit. Många 

barnsjukhus har sjukhusclowner som ger skratt och glädje till barn och ungdomar och kan 

göra att de glömmer bort undersökningar och provtagningar för en stund (Henning Mäki & 

Green, 2008). Det krävs en remiss för lekterapibehandling och vid första besöket går man 

igenom denna remiss med barn och föräldrar. Tillsammans lägger man upp en plan där man 

ska träffas ett antal gånger och ställer upp mål och delmål som ska uppnås. Vid varje tillfälle 

gör man sedan en sammanfattning tillsammans (Edman, 2008). Lekterapeuten ingår i teamet 
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som arbetar med onkologbarn. De träffas cirka en gång per månad och diskuterar och 

reflekterar kring patienten och dess familj. Om exempelvis barnet har dålig aptit relaterat till 

sin sjukdom kan lekterapeuten tillsammans med barnet planera en middag och sedan tillaga 

den på lekterapin. Att barnet själv får laga maten och duka fint kan göra att det blir godare att 

äta. Föräldraträffar anordnas några gånger om året där föräldrarna får möjligheter att träffa 

andra i samma situation (Åkesson, 2008). 

Familjen 

När ett barn insjuknar i cancer påverkas hela familjen både emotionellt och socialt och barnet 

blir det centrum som familjens vardag kretsar runt. Familjen ställs inför en ny verklighet där 

de konfronteras med tanken på att deras barn kan dö (Dovelius, 2000). Någon av barnets 

föräldrar är oftast med barnet på sjukhuset dygnet runt. Föräldrar är väldigt viktiga i vården av 

barnet. De känner sitt barn bäst och märker snabbt förändringar i barnets tillstånd (Edwinson 

Månsson & Enskär, 2009).  Föräldrarna finns vid barnets sida som dess mest betydelsefulla 

stöd i kampen mot sjukdomen (Dovelius, 2000). 

Cancer 

I normala fall ska kroppen ersätta gamla celler som dött med nya. (Pillitteri, 1999). Vid 

cancersjukdom spårar celler i kroppen ur och förökas på ett okontrollerbart sätt. Detta ger 

upphov till en tumör som växer och tar plats i kroppen och därmed tränger undan friska celler 

så att deras funktioner påverkas negativt (Kreuger, 2000). Om cellernas delningshastighet 

störs så att de tillväxer snabbare än vad omgivande celler elimineras kommer en tumör att 

utvecklas (Ericson & Ericson, 2002). Cancern kan spridas till andra delar av kroppen och 

bilda nya tumörer med samma sorts celler (Kreuger, 2000). Vid leukemi sker en okontrollerad 

spridning av vita blodkroppar. Tumörer kan vara godartade eller elakartade. Hjärntumörer hos 

barn är oftast godartade, men dess lokalisering gör att andningscentrumet dämpas och barnet 

får andningsbesvär (Pillitteri, 1999). 

Symtom på cancer hos barn 

Symtomen är olika beroende på vart tumören eller tumörerna finns i kroppen. Det uppstår ofta 

lokala symtom där tumören är lokaliserad, vilka kan ses som svullnad, tryckpåverkan eller 

försämring av funktion i den kroppsdel där tumören sitter. Allmänpåverkan beror på 

förändring av blodvärden eller genom att cancern kan bilda cytokiner (signalsubstanser som 
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bildas av immunförsvaret) som kan ge feber, trötthet och viktnedgång. Hos barn är de lokala 

symtomen övervägande de allmänna (Kreuger, 2000).  

Generella tecken på cancer kan vara förändringar i tarmfunktionen eller i urinblåsan, att 

barnet har ett sår som inte läker, en knöl på bröstet eller på andra kroppsdelar, en uppenbar 

förändring av ett födelsemärke, gnällig hosta eller ihållande heshet (Pillitteri, 1999). Vid 

leukemi har barnen före diagnosen ofta behandlats ett par gånger för infektioner. Senare 

utvecklar de symtom som blekhet, trötthet och får blåmärken och petekier (millimeterstora 

punktblödningar) på bland annat underben och buk. Barnen har också ofta smärtor i benen. 

Debutsymtomen vid hjärntumörer beror på var i hjärnan tumören sitter. Symtomen kan bero 

på ett ökat intrakraniellt tryck och yttrar sig då som huvudvärk, morgonkräkningar eller 

uttalad trötthet. Symtomen kan också bero på att tumören trycker på ett speciellt centrum i 

hjärnan och ger då balanssvårigheter, dubbelseende eller epileptiska anfall (Hagelin, 2008). 

Utredning 

Då ett barn misstänks ha cancer är det viktigt att barnet snarast kommer till en barnklinik för 

utredning. Om misstanke kvarstår efter de första undersökningarna remitteras barnet vidare 

till ett barncancercenter där vidare utredning och behandling sker. Det är viktigt att barnet får 

erfaren barnsjukvård så att barnets tillstånd och utveckling kan bedömas på bästa sätt. Man 

ska även sedan kunna följa utvecklingen hos barnet för att se om tumören eller den 

behandling som givits gett eventuella effekter (Kreuger, 2000).  

Misstänker man tumörsjukdom sker utredning efter speciella program. Biopsi och punktion 

utförs för att få en bra beskrivning av tumören. Även röntgenundersökningar, MRT 

(magnetresonanstomografi), PET (Positron emission tomography), ultraljud och scintigrafi 

görs för att se utbredning och spridning. För att följa effekten av behandlingen görs blod- och 

urinanalyser. Det görs även undersökningar av andra olika kroppsfunktioner (Hagelin, 2008). 

Medicinsk behandling 

Behandlingen av barn med cancer har blivit mycket mer effektiv den senare tiden men 

behandlingar med starkare doser av olika preparat ger kraftiga biverkningar. Behandlingen 

omfattar kemoterapi till exempel cytostatika och kortison, men även kirurgi och 

strålbehandling görs och ibland sker detta i olika kombinationer. Behandlingen gör att barnens 

immunförsvar försämras och barnen tvingas ofta vistas på sjukhus mellan 

behandlingscyklerna på grund av infektioner. Behandlingen av akut lymfatisk leukemi hos 

barn pågår i cirka två år, och för övriga cancersjukdomar är behandlingstiden mellan två 
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månader och ett år. Olika sorters cytostatika ges i kombination eftersom de påverkar olika 

stadier i celldelningen och fungerar genom att hämma cancercellernas delningsförmåga. Men 

även friska celler som benmärg, hår och slemhinnor drabbas. Strålbehandling hämmar också 

celldelningen. Efter avslutad behandling går barnet på regelbundna kontroller i flera år 

(Hagelin, 2008). 

Lidande  

Det är viktigt att beskriva och förklara vad lidande är för att sjuksköterskan ska kunna 

undvika att barnen ska känna onödigt lidande.  Sjukdomslidande är något som upplevs i 

samband med sjukdom och behandling. Kroppslig smärta är en vanlig orsak till lidande vid 

sjukdom, och den smärtan kan vara så stark att det leder till själslig död hos människan. 

Därför är det viktigt att lindra kroppslig smärta så mycket det går. Psykisk smärta förekommer 

när patienten själv upplever skuld och/ eller skam i samband med sjukdom, behandling eller 

på grund av en fördömande attityd från personalen. Vårdlidande är det lidande som kan 

uppkomma vid vårdsituationen, antingen förorsakat av vård eller utebliven vård. Kränkning 

av patientens värdighet är en del av vårdlidandet som innebär att vårdpersonalen till exempel 

inte skyler patienten vid vårdåtgärder vid intima delar, eller om vårdpersonalen inte ”ser” 

patienten.  Vårdlidande ska vi alltid försöka att eliminera eftersom det är ett onödigt lidande 

som vårdpersonalen åstadkommer. Det sker oftast omedvetet och beror på brist på reflektion 

och kunskap om mänskligt lidande. Livslidande är en annan typ av lidande som orsakas av 

förändrad livssituation som exempelvis vid sjukdom För att kunna lindra lidande är det viktigt 

att skapa en miljö där patienten känner sig respekterad och vårdad, att uppmuntra, stödja, 

trösta och att visa att man finns (Eriksson, 1994). 

PROBLEMATISERING 
Cancer väcker ofta mycket starka känslor och ångest eftersom det är en dödlig sjukdom som 

förr inte gick att bota. På 1970- talet var det endast ett fåtal som överlevde, och idag är det en 

genomsnittlig femårsöverlevnad på omkring 75-80 procent i Norden. Ökad forskning har lett 

till att utvecklingen av diagnostik och behandling ständigt går framåt. Cancersjuka barn 

påverkas på många olika sätt och blir i samband med sjukdomen uppryckta ur hela sin 

tillvaro.  De får spendera lång tid på sjukhus inte enbart under behandlingscyklerna utan även 

emellan dessa på grund av infektioner relaterat till sämre immunförsvar orsakat av 

behandlingen (Hagelin, 2008).  För att barnen skall känna sig trygga och få lära sig att hantera 

de svåra situationer som uppstår, är det viktigt att sjuksköterskan får en god relation till barnet 
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(Kreuger, 2000). Om barnet ska få den goda relationen som krävs för att få individuell 

omvårdnad och trygghet krävs det att sjuksköterskan har kunskap om hur barn i olika åldrar 

med cancer upplever sin situation.  Om sjuksköterskan saknar den specifika kunskapen om 

hur barn upplever och hanterar svåra sjukdomar och lidande kan det ge vårdlidande hos 

barnet.  

SYFTE 
Syftet är att beskriva barns upplevelser av att leva med cancer. 

METOD 
En systematisk litteraturstudie valdes. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär det att 

man systematiskt söker, kritiskt granskar och sammanställer litteraturen inom ett ämne. Vi har 

inspirerats av innehållsanalys där man klassificera data på ett systematiskt och stegvist sätt. 

Detta för att lättare kunna identifiera mönster och teman, där målet är att beskriva specifika 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades för att få en större bredd och en djupare förståelse. En kvantitativ studie 

använder sig av mätningar och statistik (Backman, 2008). En kvalitativ studie använder sig av 

intervjuer som ger mer ingående förståelse för människors erfarenheter, behov och 

upplevelser (Friberg, 2006). Flest kvalitativa artiklar användes då de var vanligast 

förekommande.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara publicerade inom ett 10 års 

intervall, 1999-2009. De valda vetenskapliga artiklarna avsåg att beskriva barns upplevelse 

vid cancersjukdom. Barnens ålder skulle vara mellan 0-18 år och inkludera både flickor och 

pojkar. Artiklarna skulle enbart vara skrivna på engelska och kunde både vara kvantitativa 

och kvalitativa för att få en större bredd och en djupare förståelse. 

Vetenskapliga artiklar inom omvårdnad för palliativ vård exkluderades på grund av att det då 

förmodades finnas andra förutsättningar som kan påverka barnens upplevelser till exempel 

vetskapen om att man kommer att dö. Ett kriterium var också att exkludera artiklar som i 

kvalitetsgranskningen bedömdes ha låg kvalitet. 
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Sökningsförfarande och urval 

Sökning av vetenskapliga artiklar har skett i databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed. 

Cinahl är en databas inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsychINFO täcker 

psykologisk forskning och Pubmed är en bred databas inom medicin, omvårdnad och 

tandvård (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden utformades utifrån syftet, Cinahl 

headings och MeSH-termer. Sökorden som användes var: cancer, children, experience, life 

experience, neoplasms, pediatric cancer. Sökorden användes i olika kombinationer med hjälp 

av den booleska operatorn AND för att få fram de artiklar som svarade upp mot syftet.  

Identiska sökningar genomfördes i PubMed, Cinahl och PsycINFO. Vid sökningsförfarandet 

förekom vissa inkluderade artiklar i flera sökningar och databaser (Tabell 1). Dessa artiklar 

dokumenterades endast en gång där de först förekom i söktabellen. När sökningar inte visade 

några nya artiklar ansågs sökningen avslutad på grund av datamättnad. Artiklarnas titlar 

började läsas igenom enskilt av författarna när sökningarna gav färre än 500 träffar. Efter 

titelläsning och diskussion, författarna emellan, valdes abstrakt för läsning utifrån syftet och 

inklusions- och exklusionskriterierna. Författarna gjorde sedan ett likadant urval efter 

abstraktläsningen och läste då hela artiklarna enskilt i sin helhet, för att sedan tillsammans 

välja ut artiklar för kvalitetsgranskning.  
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Tabell 1 Sökningsförfarande och urval 

 

# Artiklarnas titlar lästes igenom. 

(X) Artiklarnas abstract lästes igenom 

[X] Hela artiklar lästes igenom 

{X}Artiklar som valdes  

I sökningen i PubMed med sökorden cancer AND children AND life experience inkluderade 

vi artiklarna nummer 5, 9, 10, 11 och 12. Vid sökningen med sökorden experience AND 

pediatric cancer i Cinahl inkluderades artiklarna nummer 2 och 13. Med sökorden orden 

cancer AND children AND experience i samma databas inkluderades artikel nummer 3. I 

sökningen neoplasms AND children AND experience inkluderades artiklarna nummer 1 och 

6. Vid sökingen i PsycINFO med sökorden Life experience AND pediatric cancer 

inkluderades artikel 13. Med orden experience AND pediatric cancer inkluderades nummer 4, 

7 och 8. Artiklarna beskrivs närmare i bilaga 1. 

Kvalitetsgranskning  

Författarna har läst artiklarna ett flertal gånger för att skapa en djupare förståelse. Artiklarna 

har sedan bearbetats och analyserats med hjälp av checklistor för kvalitetsbedömning från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och utifrån det kvalitetsbedömdes artiklarna. 

Checklistorna valdes då vi tyckte de var lätta att följa och tog upp relevanta bedömningar.  

Artiklarna som bedömdes från medel till hög kvalitet har använts. 2 av 14 artiklar bedömdes 

Sökord PubMed 090127 
Begränsningar: Alla barn 0-18 
år, engelska, publicerade efter 
1999. 

Cinahl 090127 
Begränsningar: Alla barn 0-18 
år, engelska, publicerade efter 
1999, peer reviewed. 

PsycINFO 090127 
Begränsningar: Engelska, 
publicerade efter 1999, human, 
peer reviewed. 

1. Cancer 75855 2527 37524 
2. Neoplasms 71091 3829 8052 
3. Children 364468 44165 166551 
4. Life experience 5720 12 1061 
5. Experience 29593 4844 127590 
6. Pediatric cancer 10409 102 620 
1 AND 3 44810 1125 9977 
2 AND 3 42243 1078 1480 
4 AND 6 127 # (12) 0 8 # (4) [3] {1} 
5 AND 6 892 13 # (3) [3] {2} 256 # (17) [7] {3} 
1 AND  3 AND 4 365 # (36) [9] {5} 0 60 # (2) 
1 AND 3 AND 5 2777 154 # (12) [3] {1} 3482 
2 AND 3 AND 4 335 # (3) [1] 0 12 #  
2 AND 3 AND 5 2644 132 # (16) [4] {2} 548 
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ha medel kvalitet, McCaffrey (2006) har en otydlig beskriven urvalsprocess och endast ytlig 

beskrivning av datainsamlingsmetoden. Davies, Whitsett, Bruce och McCarthy (2002) har 

också en otydlig beskriven urvalsprocess och den är inte granskad av en etisk kommitté.  De 

artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet har intern logik, etiskt resonemang eller 

informerat samtycke från deltagarna i studierna, tydligt beskrivna urvalskriterier, utförligt 

beskriven analys och metod. 

Dataanalys 

Vi har inspirerats av innehållsanalys där man klassificerar data på ett systematiskt och stegvist 

sätt, för att lättare kunna identifiera mönster och teman, där målet är att beskriva specifika 

upplevelser. Det finns olika typer av innehållsanalyser och vi har inspirerats mest av en 

manifest innehållsanalys där man ser det synliga innehållet i en text men någon form av 

tolkningar görs ändå  (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarnas resultat lästes igenom igen 

av var och en av oss för kodning av texterna. Efter diskussion, oss emellan, framkom cirka 65 

kodade ord. Artiklarnas resultat lästes då igenom för att få de kodade orden i ett sammanhang. 

De kodade orden skrevs ner på papperslappar och färgades efter innehåll för att sedan sorteras 

i 11 kategorier och ur dessa framkom tre teman.      

Forskningsetiska överväganden 

Vid systematiska litteraturstudier är det viktigt att artiklarna som inkluderas är granskade av 

en etisk kommitté eller redovisar etiska överväganden.  Etiska överväganden bör göras med 

avseende på urval och presentation av resultat. Det är viktigt att författarna presenterar 

resultat som både stödjer och inte stödjer deras åsikter, om detta uppkommer (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vi tycker det är viktigt att informerat samtycke framgår i studien, vilket 

bland annat innebär att informanterna ställer upp frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan. Vissa artiklar är inte granskade av en etisk kommitté och innehåller inte något 

etiskt resonemang men de har inkluderats ändå på grund av att deltagarna i dessa artiklar har 

samtyckt till att vara med i studien och kunnat avbryta när de önskade det. I denna 

litteraturstudie har 12 av 14 inkluderade artiklar tydligt visat att de var granskade och 

godkända av en etisk kommitté eller beskriver ett tydligt etiskt resonemang. I två artiklar 

framgick det inte så tydligt. I artikeln av Davies et al. (2002) framgick det endast att 

informanterna deltog frivilligt i studien. I artikeln av Moody, Meyer, Mancuso, Charlsson och 

Robbins (2006) framgick det inte om den var granskad av en etisk kommitté och vi har inte 
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fått något svar från författarna som kontaktades via mail. Däremot så har både barn och 

föräldrar givit informerat samtycke.   

RESULTAT 

Fysiska upplevelser i vardagen 

Trötthet 

Barnen upplevde trötthet i samband med behandlingsprocessen (Davies et al., 2002; 

Docherty, Sandelowski & Preisser, 2006; Enskär & von Essen, 2008; Hedström, Haglund, 

Skolin & von Essen, 2003; Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Moody et al., 2006; McCaffrey, 

2006; Woodgate, Degner, Yanofsky, 2003; Woodgate, 2005; Yeh, 2002). De beskrev 

förlorande och återskapande av energi som en process där energin är tillgänglig i skiftande 

grader. Energiförlust uppkom både plötsligt och som ett gradvist fenomen som kunde vara 

svårt att förutse. Barnen skilde mellan vanlig trötthet och trötthet som uppkom i samband med 

behandlingen. Vanlig trötthet beskrevs som den normala tröttheten som uppkommer i 

samband med dagliga aktiviteter för att sedan genom sömn eller vila få tillbaka den energi 

som gått förlorad under dagen. Tröttheten som uppkom i samband med behandlingen var en 

ny upplevelse för barnen och berodde exempelvis på kemoterapi, strålning, kirurgi/operation, 

smärta och störd sömn (Davies et al., 2002; Docherty et al., 2006). Tröttheten upplevdes som 

oändlig på grund av frekvent störd sömn orsakad av exempelvis vårdpersonal och oljud vilket 

gjorde att vila och sömn inte räckte för att återfå energi (Davies et al., 2002). När barnen 

vaknade efter att de hade vilat kände de sig fortfarande utmattade (Woodgate et al., 2003). 

Barnen uttryckte att tröttheten var besvärlig och påverkade deras livskvalitet (Davies et al., 

2002). Ibland var barnen så trötta att de inte orkade röra på sig och de föll i sömn av och till 

hela tiden (Davies et al., 2002; Woodgate et al., 2003). De upplevde muskelsvaghet och att 

kroppen var trött (Woodgate, 2005). Barnens trötthet påverkades olika vid olika behandlingar 

(Davies et al., 2002). Sömnsvårigheter upplevdes av många barn, för vissa en oförmåga att 

sova bra, vissa sov rastlöst och för några berodde sömnsvårigheterna på smärta (Anderzén-

Carlsson et al., 2007; Docherty et al., 2006; Jacob et al., 2007; McCaffrey, 2006). 

 

Förändrad aptit 

Barnen fick förändrad aptit (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Svantesson & Sørlie, 2007; Enskär 

& von Essen, 2008; Hedström et al., 2003; Moody, 2006; McCaffrey, 2006; Yeh, 2002) och 
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vägrade ibland att äta eller dricka något (Anderzén-Carlsson et al., 2007). Detta kunde 

resultera i viktnedgång vilket var vanligt under behandlingsprocessen (Berríos-Rivera, 

Rivvero-Vergne & Romero, 2008; Hedström et al., 2003; McCaffrey, 2006; Woodgate, 2005; 

Yeh, 2002) Den förändrade aptiten berodde bland annat på förändrad lukt- och 

smakupplevelse (Hedström et al., 2003; Moody et al., 2006) orsakad av kemoterapi (Moody et 

al., 2006) samt att de inte tyckte om den mat de blev serverade på sjukhuset (Moody et al., 

2006; McCaffrey, 2006). Några barn krävde att få vissa speciella maträtter (Anderzén-

Carlsson et al., 2007) exempelvis mat som inte luktade något. Vissa barn hade olika 

matrestriktioner vilket gjorde att det fanns mindre valmöjligheter (Moody et al., 2006). Andra 

vanliga biverkningar relaterade till behandlingen och som påverkade aptiten var illamående 

och kräkningar (Berríos-Rivera et al., 2008; Docherty et al., 2006; Enskär & von Essen, 2008; 

Hedström et al., 2003; Jacob et al., 2007; Moody et al., 2006; Woodgate et al., 2003; Yeh, 

2002). 

 

Smärta 

Smärtintensiteten skiljde inte märkbart mellan ålder, kön, diagnos eller orsak till sjukhusvård. 

Barnen beskrev sin smärta som irriterande, obehaglig och att den kom och gick (Jacob et al., 

2007). Barnen upplevde smärta under behandlingsprocessen  och den ökade vanligen efter 

behandling (Berríos-Rivera et al., 2008; Docherty et al., 2006; Enskär & von Essen, 2008; 

Hedström et al., 2003; Jacob, Hesselgrave, Sambuco & Hockenberry, 2007; McCaffrey, 2006; 

Woodgate et al., 2003; Yeh, 2002). Smärtan kunde uppstå vid behandlingar, undersökningar i 

samband med diagnostisering och smärtan kunde också orsakas av sjukdomen i sig (Berríos-

Rivera et al., 2008; Hedström et al., 2003; Jacob et al., 2007; McCaffrey, 2006; Woodgate et 

al., 2003; Yeh, 2002). Denna form av smärta var inte vanlig och förekom endast då barnen 

befann sig i slutskedet av sjukdomen (Yeh, 2002). Vanliga biverkningar till behandlingen var 

huvudvärk, magont, värk i leder, ben, armar, öron, nedre rygg och smärta i bröstet (Berríos-

Rivera et al., 2008; Jacob 2007; Woodgate et al., 2003). Bröstsmärta kunde uppstå om barnet 

hade en central venkateter (Hedström et al., 2003; Jacob et al., 2007). Ryggsmärta uppstod 

ofta i samband med lumbalpunktion (Jacob et al., 2007). Hos vissa barn var smärtan värre på 

natten och det förekom smärta nästan varje dag och den minskade inte med tiden (Docherty et 

al., 2006). Det var vanligt att barnen upplevde smärta i samband med nålstick (Hedström et 

al., 2003; Moody et al., 2006; McCaffrey, 2006). De flesta av barnen tyckte att 

smärtmedicineringen hjälpte dem. Vissa barn upplevde inte någon smärta. Av de barn som 
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upplevde smärta förekom det att smärtan störde deras sömn samt att den påverkade deras grad 

av aktivitet (Jacob et al., 2007). 

Leva med känslomässiga förändringar 

Oro 

Förändring i barnets kliniska status kunde ske plötsligt (Davies et al., 2002; Docherty et al., 

2006; McCaffrey, 2006; Yeh, 2002) vilket gjorde det svårt att vara förberedd och känna 

kontroll över symtomen (Docherty et al., 2006). Barnen upplevde ofta flera symtom samtidigt 

(Docherty et al., 2006; Woodgate et al., 2003; Woodgate, 2008; Yeh, 2002) vilket var det 

största orosmomentet för barnen (Docherty et al., 2006; Yeh, 2002). Frustration och oro 

kunde uppstå eftersom symtomen och dess intensitet var oförutsägbar, vilket gjorde att önskan 

över förutsägbarhet och kontroll uppstod (Docherty et al., 2006). Vissa barn var inte oroliga 

för symtom (Anderzén-Carlsson et al., 2007). Symtomen var relaterade till varandra och i 

vissa fall ledde ett symtom till ett annat (Woodgate, 2008). Symtomen upplevdes som ett 

generellt känslotillstånd som var mer än biverkningar och enstaka fysiskt och psykiskt 

tillstånd (Woodgate et al., 2003; Woodgate, 2008). Vissa barn hade svårt att identifiera ett 

symtom från ett annat (Woodgate et al., 2003), medan vissa barn tydligt kunde identifiera och 

beskriva symtomen var för sig. Barnen upplevde att det fanns normala symtom som de kunde 

uppleva redan innan de blev sjuka men det uppkom även nya symtom relaterat till cancern 

som kom att tillhöra de normala symtomen. Barnen upplevde även symtom som beskrevs som 

konstiga. Dessa symtom tyckte inte barnen hade någon egentlig orsak. Andra identifierade 

symtom var de som uppkom på grund av medicineringen (Woodgate, 2008). Vissa symtom 

definierades som vardagssymtom eftersom det förekom ofta under stor del av barnens dagliga 

liv och togs därför för givna (Woodgate et al., 2003). Då barnen upplevde få symtom beskrev 

de sig själva som friska (McCaffrey, 2006; Woodgate et al, 2003). Barnen kände vissa gånger 

att de blev lurade då de exempelvis trodde att de skulle må dåligt efter en 

kemoterapibehandling men sedan inte gjorde det, för att sedan plötsligt vända om och må 

dåligt när de inte förväntade sig det (Docherty et al., 2006). Några barn var medvetna om att 

de inte kunde göra det de ville i sin framtida karriär, och funderade mycket på vad de kunde 

ha blivit om de inte hade blivit sjuka. Detta gjorde att de kände en stor oro inför framtiden 

(Yeh, 2002). 
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Bristande kontroll 

Vissa barn hade en svag föreställning om sin sjukdom (Yeh, 2002) samtidigt som andra barn 

hade goda kunskaper om sjukdomen och dess behandling för att själva kunna medverka i 

vården och uppleva känsla av kontroll (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Berríos-Rivera et al., 

2008; McCaffrey, 2006). För att lära sig mer om sin sjukdom jämförde barnen sin sjukdom 

med andra barns sjukdomar (Yeh, 2002). Barnen upplevde att de nästan inte hade någon 

kontroll över sin situation (Anderzén-Carlsson et al., 2007; McCaffrey, 2006; Woodgate et al., 

2003; Yeh, 2002) eftersom de ibland inte hade möjlighet att vägra en viss behandling 

(Hedström et al., 2003). Barnen kände sig överbeskyddade av sina föräldrar under 

sjukhusvårdstiden (Yeh, 2002). Barnen kände att de inte hade någon kontroll över sin 

självkänsla eller över hur de betedde sig vilket påverkade relationen till familjen (Docherty et 

al., 2006; Woodgate et al., 2003). Det förekom också att barnen fick bestämma hur vissa saker 

skulle göras vilket ledde fram till att barnen fick ökad kontroll över sin situation (Anderzén-

Carlsson et al., 2007) 

Rädsla 

Vissa barn upplevde att sjukhuset självt var en källa för rädsla (Anderzén-Carlsson et al., 

2007; McCaffrey, 2006) samtidigt som det egna rummet hemma kunde förknippas med rädsla 

då barnet vistats där långa perioder under sin sjukdomsperiod (Anderzén-Carlsson et al., 

2007) medan andra barn beskrev att tiden på sjukhuset hade varit trevlig (Berríos-Rivera, 

2008). Barnen blev mer beroende av sin familj och hade en önskan av att inte bli lämnade 

ensamma (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Davies et al., 2002; Docherty et al., 2006; Moody 

et al., 2006; McCaffrey, 2006; Yeh, 2002). Vissa barn uppskattade besök från vänner, familj 

och clowner, (Berríos-Rivera et al., 2008), medan vissa barn inte ville umgås med sina 

kamrater under behandlingsperioden (Davies et al., 2002; Yeh, 2002). Ibland var barnen 

tvungna att isoleras på grund av deras låga immunförsvar. Då kunde barnen känna sig 

instängda och uttråkade och saknade fritid (Hedström et al., 2003; Moody et al., 2006; 

McCaffrey, 2006). Vissa barn önskade ibland att få vara ensamma (Davies et al., 2002)  

Sorg 

Depression var något som en del barn och ungdomar upplevde i samband med sjukdomen och 

behandlingarna (Berríos-Rivera et al., 2008; Docherty et al., 2006; McCaffrey, 2006). 

Psykologisk stress av att leva med cancer upplevdes av barn och ungdomar (Docherty et al., 

2006; Moody et al., 2006). Barnen upplevde sorgsenhet när de såg andra barn som led 

(McCaffrey, 2006; Woodgate et al., 2003). Barnen kände eller betedde sig ibland annorlunda 
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än innan (McCaffrey, 2006; Woodgate et al, 2003; Woodgate, 2008) vilket ofta resulterade i 

humörsvängningar som ilska, frustration, tjurighet och att lätt bli ledsen (Anderzén-Carlsson 

et al., 2007; McCaffrey, 2006; Moody et al., 2006; Woodgate et al., 2003). En del barn 

upplevde skuld när de upptäckte att de inte kände sig lika sjuka som andra cancersjuka barn. 

De kände även skuld mot sin familj och andra i sin närhet på grund av sina humörsvängningar 

med aggressiva utfall (Woodgate, 2008). 

 

Lidande 

Många, framförallt ungdomar var väldigt oroliga för behandlingens sexuella effekter. Rädsla 

för att bli steril eller få andra sexuella svårigheter, som att inte ha samma fysiska känsla eller 

att inte kunna få erektion (Berríos-Rivera et al., 2008; McCaffrey, 2006). Många barn och 

ungdomar oroade sig för döden och det var något som de funderade mycket på (Anderzén-

Carlsson et al., 2007; Hedström et al, 2003; Moody et al, 2006; McCaffrey, 2006). Barn 

mellan 8-12 år ansåg att bland det mest oroväckande med att ha cancer var att de kände sig 

rädda för att dö, detta var inte det mest oroväckande för barn i de andra åldrarna (Hedström et 

al, 2003). Cancersymtomen fick barnen att inte bara vara sjuka utan att känna sig sjuka 

psykiskt vilket fick cancern att kännas mer verklig (McCaffrey, 2006; Woodgate et al., 2003; 

Woodgate, 2005). Många barn kände ett stort lidande i samband med alla cancerrelaterade 

symtom. Några barn kände också att det inte fanns något som kunde lindra lidandet 

(Woodgate et al., 2003; Woodgate, 2005; Woodgate, 2008; Yeh, 2002).    

Trygghet trots sjukdom 

Barnen upplevde att de var i en trygg miljö då de fick leka och prata om sina upplevelser med 

andra sjuka barn som kunde förstå dem, de kände att de fick vara sig själva (Moody et al., 

2006; Yeh, 2002). Genom väldekorerade rum, tillgång till olika aktiviteter och möjlighet till 

nya vänner kunde barnen känna sig trygga på sjukhuset (Berríos-Rivera et al., 2008; Moody et 

al, 2006). Barnen kände sig trygga då föräldrarna var engagerade i vården och stöttade sina 

barn (Berríos-Rivera et al., 2008; Enskär & von Essen, 2008; Hedström et al., 2003; Larouche 

& Chin-Peuckert, 2006; McCaffrey, 2006). Barnen kände sig väl behandlade av 

sjukvårdspersonalen och att det hjälpte dem i läkandet (Berríos-Rivera et al., 2008; Enskär & 

von Essen, 2008). Vissa barn upplevde att de hade behov av mer psykologiskt stöd under 

sjukhustiden (Berríos-Rivera et al., 2008). Barnen kände sig trygga tillsammans med sina 

vänner som skyddade dem mot vad andra kunde säga om deras förändrade utseende 

(Larouche & Chin-Peuckert, 2006). De ville för det mesta bli behandlade som samma person 
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som innan de blev sjuka samtidigt som de ibland hade behov av att behandlas speciellt 

exempelvis då symtomen blev värre (Woodgate, 2005) 

 

 

Önskan av att vara ”normal” 

Ful och annorlunda 

Barnen kände sig fula, annorlunda och oattraktiva på grund av alla utseendeförändringar och 

detta påverkade deras självförtroende negativt (Berríos-Rivera et al., 2008; Larouche & Chin-

Peuckert, 2006; Woodgate, 2005). Att gömma sina förändringar var ett sätt att handskas med 

situationen som till exempel att bära hatt för att gömma sin hårförlust (Larouche & Chin-

Peuckert, 2006; McCaffrey, 2006).  Många av de cancersjuka barnen och ungdomarna kände 

sig annorlunda i jämförelse med sina jämnåriga friska kompisar (Anderzén- Carlsson et al., 

2007; Hedström et al., 2003; McCaffrey, 2006; Woodgate, 2005). Utseendeförändringar i 

samband med cancersjukdomen och behandlingar var något som var jobbigt för många barn 

och ungdomar (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Berríos-Rivera et al., 2008; Hedström et al., 

2003; Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Woodgate, 2005).  Många upplevde det svårt och 

främmande att tappa håret (Berríos-Rivera et al., 2008; Enskär & von Essen, 2008; Hedström 

et al., 2003; Larouche & Chin-Peuckert, 2006; McCaffrey, 2006; Woodgate, 2005). Några 

barn tyckte det var jobbigt att bli rundare om kinderna av medicinen, få bristningar i huden 

och att ha en synlig central venkateter under huden (Berríos-Rivera et al., 2008; Hedström et 

al., 2003; Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Woodgate, 2005). Några ungdomar använde 

sådana accessoarer och kläder som andra ungdomar hade för att se mer attraktiva ut 

(Larouche & Chin-Peuckert, 2006). Enligt föräldrar upplevde vissa barn ingen rädsla för att 

tappa hår (Anderzén-Carlsson et al., 2007) och enligt en del barn och ungdomar kunde många 

känna sig ganska ”normala” mellan behandlingar (McCaffrey, 2006). 

Ensamhet 

Ensamhet och isolering var något som var framträdande för cancersjuka barn och ungdomar 

(Anderzén-Carlsson et al., 2007; Docherty et al., 2006; Enskär & von Essen., 2008; Moody et 

al., 2006; McCaffrey, 2006). Mycket av ensamheten berodde på att de hade förlorat kontakten 

med sina vänner och inte längre tillhörde någon kamratgrupp (Moody et al., 2006; McCaffrey, 

2006), ensamhet på grund av oförmåga att lämna huset (Docherty et al., 2006) men även av 

den förebyggande åtgärden med isoleringen på sjukhuset för att förhindra infektioner (Enskär 
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& von Essen, 2008; McCaffrey, 2006). Många barn saknade sina vänner (Hedström et al., 

2003; Moody et al., 2006) andra ville inte ha något att göra med sina vänner (McCaffrey, 

2006; Yeh, 2002) och andra sa att de inte brydde sig om dem men att deras beteende visade 

att de saknade sina vänner men att de var rädda att bli retade om någon fick veta att de var 

sjuka (Yeh, 2002).  Några barn hade redan fått uppleva att jämnåriga hade retat dem och att 

lärare inte förstod att de hade särskilda behov på grund av sjukdomen (McCaffrey, 2006 ). 

Några barn tyckte att vänskapen hade förändrats och att några kompisar kände sig obekväma 

med att vara med en cancersjuk (Moody et al., 2006). Vissa barn var ofta tveksamma till att 

träffa vänner och undvek situationer där de var ute i det fria på grund av utseendeförändringar 

(Larouche & Chin-Peuckert, 2006). Skolan blev lidande på grund av cancern och barnen 

missade många dagar eftersom de spenderade mycket tid på sjukhuset. (Larouche & Chin-

Peuckert, 2006; Moody et al., 2006; Yeh, 2002). Barnen kände att det inte fanns någon 

människa som förstod hur de kände sig (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Woodgate, 2005), 

men några barn kände att människor som själva hade cancer kunde förstå dem (Woodgate, 

2005). Barnen var tvungna att sluta med fysiska aktiviteter eftersom de var så sjuka att de inte 

orkade med att träna (Moody et al., 2006; McCaffrey, 2006; Woodgate, 2005). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid urval av artiklar lästes samtliga artiklar där titel och abstrakt svarade mot syftet. Av dessa 

artiklar exkluderades några på grund av bristfällig kvalitet eller brist på överensstämmelse 

mot syftet. Vissa artiklar motsvarade endast vårt syfte delvis vilka då valdes att exkluderas för 

att undvika risk för minskad trovärdighet. Artiklar som beskrev föräldrarnas och 

vårdpersonalens tolkning av barnens upplevelser inkluderades för att få med små barns 

upplevelser. Detta kan sänka trovärdigheten då andra studier har visat att föräldrar påverkas 

av hur de själva mår när de beskriver barnens. Den systematiska litteraturstudien kan anses 

som begränsad eftersom endast studier på engelska inkluderats. Då engelska inte är vårt 

modersmål har lexikon använts för översättning, men risk för feltolkning finns ändå, eftersom 

ett ord kan ha flera olika innebörder. För att minska risk för feltolkningar har vi läst igenom 

de inkluderade artiklarna var för sig och tillsammans flera gånger. Vid kvalitetsgranskningen 

av artiklarna där vi använde oss av checklistorna i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

kunde det ibland vara svårt att besvara vissa frågor, och checklistorna gav stora möjligheter 

till att göra subjektiva tolkningar. Detta har gjort att kvalitetsbedömningen av artiklarna har 
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blivit subjektiv. Tyngden vid kvalitetsgranskningen lades på hur tydligt metoden beskrevs och 

innehåll, men även på resultatets innehåll och upplägg. Vi är medvetna om att vår 

förförståelse kan ha påverkat resultatet. Men genom att identifiera vilka kunskaper vi hade 

inom ämnet innan denna studie genomfördes minskade risken för att vår förförståelse skulle 

påverka detta. Vi hade inte mycket kunskap om barncancer innan eftersom vi inte träffat 

något barn med cancer men förstod att det gav många fysiska och psykiska upplevelser. Vi 

försökte i mesta möjliga mån bortse från denna kunskap, och att vara så objektiva som möjligt 

när vi gick in i analysprocessen.  

I de inkluderade artiklarna var det inte vanligt att barnen befann sig i slutskedet eller i ett 

kritiskt stadie av sin sjukdom. Det var vanligt att studierna exkluderade de barn som var för 

sjuka för att delta i studien. Detta påverkar vårt resultat eftersom vi därmed inte får fram vad 

barn som är mycket sjuka i cancer upplever. Docherty, Sandelowski och Preisser (2006) 

studie är både kvantitativ och kvalitativ men vi valde att granska den som kvalitativ eftersom 

det övervägande resultatet vi använt oss av var kvalitativt. Studierna av Woodgate et al. 

(2003) och Woodgate (2005) utgår från samma informanter men har olika syften och 

inriktningar vilket har gjort att vi har inkluderat båda. Vi valde att inkludera forskning från 

1999 och framåt eftersom upplevelser kan förändras då behandlingsmetoder hela tiden 

utvecklas i takt med att forskningen på området har förbättrats. Artiklarna som slutligen 

inkluderades var från år 2002 och framåt vilket medför ökad trovärdighet för vår studie då 

upplevelserna fortfarande är aktuella. En av inklusionskriterierna var att barnen skulle vara 

mellan 0-18 år. Två artiklar har inkluderats där vissa deltagare var äldre än 18 år eftersom 

dessa artiklars resultat utförligt svarade på vårt syfte. Av de 14 artiklar som inkluderats var 

inga deltagare i studierna under två år. Studierna i artiklarna var genomförda i Sverige, Puerto 

Rico, Kanada, USA, Australien och Taiwan vilket ger en bredd åt vår studie. Vårt resultat 

skulle kunna vara möjliga att överföra till de flesta barn med cancer då upplevelserna som 

beskrivs överensstämmer mellan många av barnen i de olika studierna. Vissa delar kan 

däremot vara svårare att överföra på grund av kulturella skillnader. Överförbarheten till barn 

med andra svåra sjukdomar som vistas en längre tid på sjukhus skulle också kunna vara 

möjlig. Alla artiklarna var inte inriktade och intresserade av smärtproblematik så därför 

nämndes inte detta i dem. Vi tror att barnen och ungdomarna i de studierna också upplevde 

smärta vid något tillfälle om de hade tillfrågats om detta.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva barns upplevelser av att leva med cancer. 

I resultatet framkom barns många olika upplevelser av att leva med cancer. Förväntade 

resultat som framkom utifrån syftet var fysiska upplevelser så som smärta, trötthet, 

illamående och kräkningar. Upplevelser kan vara olika beroende på ålder eftersom barn går 

igenom olika faser och utvecklingsförändringar som gör att de ser saker på olika sätt. Vissa 

upplevelser är starkare för en viss ålder och andra upplevelser för någon annan ålder. Detta 

styrks i en avhandling av Maria Forsner (2006) där yngre barns upplevelser av att vara sjuk 

var influerade av fantasifyllda föreställningar, medan de äldre barnen kände sig vilsna på 

grund av en förändrad tillvaro.  

 
Utseendets betydelse 

Det centrala i denna studies resultat och det vi blev mest berörda av var barn och ungdomars 

upplevelser av utseendeförändringar som uppkom av behandlingarna. Det var dels ett 

förväntat resultat då vi förutspått att utseendeförändringar är en psykiskt påfrestande del men 

inte att det skulle vara en så stor del av barnens och ungdomarnas liv som Larouche och Chin-

Peuckert (2006) beskrev i sin studie. Den studien visade att barn och ungdomar undvek 

sociala situationer och offentliga platser och hade ingen lust att gå till skolan på grund av sina 

utseendeförändringar. Detta bekräftas av Valand & Fodstad (2001/2002) som menar att 

många cancerpatienter har en tendens att isolera sig, speciellt när deras utseende har 

förändrats. Sex artiklar tog upp någon form av utseendeförändring bland annat att barnen och 

ungdomarna tappade håret, hade central venkateter under huden och att de kände sig så fula 

och oattraktiva att de gjorde allt för att täcka sina förändringar (Anderzén-Carlsson et al., 

2007; Berríos-Rivera et al., 2008; Hedström et al., 2003; Larouche & Chin-Peuckert, 2006; 

McCaffrey, 2006 & Woodgate, 2005). Håret har för många en stor betydelse för självbilden 

och när man förlorar håret blir man hela tiden påmind om sin sjukdom (Valand & Fodstad, 

2006). Denna påminnelse tas även upp i Larouche & Chin-Peuckert (2006) studie där 

ungdomarna tyckte att de såg sjuka ut när de såg sitt kala huvud i spegeln och att det var en 

konstant påminnelse om cancern. Upplevelserna av utseendeförändringar kan skilja sig 

beroende på ålder. För småbarn betyder inte utseendeförändringar lika mycket som senare och 

särskilt i tonåren. Yngre barn funderar inte så mycket på vad andra människor ska tycka om 

dem som tonåringar gör. Enligt Hedström et al. (2003) styrks detta med att 

utseendeförändringar är ett större problem hos tonåringar jämfört med yngre barn. Under 

ungdomsåren är kroppsbilden viktigast för självbilden och frisyr och kläder ska inte skilja sig 
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från de i sitt kompisgäng (Solvoll, 2005). Tonåringars kroppsliga integritet är mycket sårbar 

och de har en rädsla för att utseendet ska förändras (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). 

Enligt Larouche och Chin-Peuckert (2006) och McCaffrey (2006) gjorde tonåringarna i 

studierna allt för att täcka sina utseendeförändringar inför andra.  

Betydelsen av kontroll 

I studien av Yeh (2002) framkom vissa annorlunda upplevelser än i de andra studierna. Här 

upplevde barnen att föräldrarna inte pratade med dem om sin sjukdom, vilket ledde till att 

barnen själva fantiserade om sin sjukdom och att de hade svagt utvecklade kunskaper om den. 

I flera studier framkom det att barnen inte hade så mycket kontroll över sin situation 

(Anderzén-Carlsson et al., 2007; McCaffrey, 2006; Woodgate et al., 2003; Yeh, 2002). Vikten 

av att barn får den kunskap och kontroll de behöver är stor, men det är ett måste att den 

anpassas efter barnets ålder och mognad, samt barnets egen önskan av kontroll. Detta är 

viktigt för att barnen ska kunna känna att de kan medverka i vården. Detta stöds av Edwinson 

och Enskär (2008) som menar att tonåringar har behov av kontroll över vad som ska hända 

och varför, annars kan de gripas av ångest och rädsla. I resultatet framkom att barn och 

ungdomar har ett behov av att vara med och bestämma om sin vård, och att ha kunskap om sin 

sjukdom för att uppleva känsla av kontroll (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Berríos-Rivera et 

al., 2008; McCaffrey, 2006). Enligt Hagelin (2008) hänger välbefinnande samman med att 

man upplever en känsla av kontroll. Enligt Ljungman (2000) är det viktigt att informera och 

förbereda barnet om vad som ska hända och förväntade symtom för att barnet ska känna sig 

tryggt och förberett. Om barnet känner sig tryggt kan det medföra att mängden smärtstillande 

läkemedel kan minskas.  Detta styrks av Almås, Valand, Aksel Bilicz & Berntzen (2006) som 

menar att frisättningen av kroppens egna smärthämmande substanser ökar och patienter 

känner mindre smärta när samarbetet mellan sjuksköterska och patient präglas av tillit och 

tilltro. Om patienten upplever trygghet så förstärker det effekten av smärtbehandling. 

Smärtupplevelser 

Jacob et al. (2007) fann i sin studie att det inte är någon märkbar skillnad på smärtupplevelser 

mellan åldrar, kön och diagnos. Enligt Hagelin (2008) beror smärta på många olika faktorer 

såsom bland annat ålder, självkänsla, personlighet, trötthet och förväntan om smärtan. I flera 

av denna studies artiklar framkom att fysiska förändringar såsom smärta var det barnet 

upplevde som bland det värsta med att ha cancer (Hedström et al., 2003; Moody et al., 2006; 

Woodgate, 2005; Yeh, 2002). Detta stöds av Hagelin (2008) och Ljungman (2000) som menar 

att smärta och rädsla för att känna smärta är det cancersjuka barn och ungdomar lider mest av. 
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Kroppslig smärta är en vanlig orsak till lidande vid sjukdom och det är viktigt att lindra 

smärtan (Eriksson, 1994). För barn som lider av smärta är behandlingsrelaterad smärta och 

smärta vid ingrepp dominerande (Ljungman, 2000). Detta överensstämmer även med denna 

studies resultat där det i Berríos-Rivera et al. (2008) Hedström et al. (2003) Jacob et al. (2007) 

McCaffrey (2006) och Woodgate et al. (2003) framkom att smärta som uppkom i samband 

med behandling samt smärta som uppkom under diagnostiseringsprocedurer var den 

vanligaste fysiska smärtan hos barnen. En annan typ av fysisk smärta som beskrevs var den 

smärta som uppstod av sjukdomen i sig (Hedström et al., 2003; Woodgate et al., 2003; Yeh, 

2002). Vilken cancerdiagnos och i vilket stadie av cancern barnet befinner sig i har betydelse 

för om barnet upplever smärta av sin diagnos. Det framgår tydligt att den svåra behandlingen 

och olika diagnostiseringsprocedurer är det som skapar mest obehag för barnen. Detta är 

viktigt, då det kan finnas mycket annat än smärtstillande läkemedel att tillgå när en patient har 

ont och är orolig. 

Betydelsen av att bearbeta sin sjukdomsupplevelse 

En del barn med cancer kände sig väldigt nedstämda och deprimerade (Berríos-Rivera et al., 

2008; Docherty et al., 2006; McCaffrey, 2006). Vissa barn hade önskemål om att få prata med 

en psykolog och att det förmodligen skulle hjälpa dem att må bättre (Berríos-Rivera et al., 

2008). Det kan vara viktigt att barn och ungdomar med cancer får prata med en psykolog för 

att bearbeta upplevelser med någon utomstående som barnen och ungdomarna inte träffar 

varje dag och som kan få barnen att prata om sina existentiella frågor. Enskär (2000) är 

tveksam till att barnens behov av samtal behöver tillgodoses av en utbildad psykoterapeut 

eller psykolog. Det kan räcka med att anhöriga och vårdpersonal finns tillgängliga, lyssnar 

och visar intresse. Däremot kan det ibland vid långvarig sjukhusvistelse vara bra att träffa en 

utbildad terapeut. Barnen i denna studies artiklar tyckte att relationen med sjuksköterskan var 

viktig för tillfrisknandet (Berríos-Rivera et al., 2008). Detta styrks av Forsner (2006) där barn 

och ungdomar upplevde att relationer, vikten av att bli förstådd och att bli mött där man 

befinner sig tillhörde de positiva upplevelserna vid sjukdom. Detta tas även upp i en studie av 

Enskär et al. (1997) där föräldrar och barn hade en önskan av att ha en bra relation till 

sjuksköterskan. Enligt Hagelin (2008) ska en omvårdnadsansvarig sjuksköterska utses direkt 

när barnet och familjen kommer till sjukhuset. Det är viktigt att barnet och dess familj har en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska som de kan få en bra relation till och som tar hand om 

familjen.  
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Förändrad vänskap 

Barnen och ungdomarnas relation till sina vänner förändrades en hel del på grund av cancern. 

Många barn hade förlorat kontakten med sina vänner, mycket på grund av infektionsrisken 

som gjorde att barnen inte kunde träffa vännerna. (Enskär & von Essen, 2008 & McCaffrey, 

2006). Det styrks av en studie av Forinder och Posse (2008)  där barnen beskrev att de förlorat 

kontakten med många vänner och klasskamrater då de missat skolan så mycket och att det var 

svårt att träffa nya vänner på grund av risken för infektioner. Barnen kunde inte heller delta i 

samma aktiviteter som sina vänner, vilket gjorde att de kände sig väldigt ensamma. I denna 

studies resultat är det många barn som känner sig ensamma på grund av förlorad kontakt med 

vänner (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Docherty et al., 2006; Enskär & von Essen., 2008; 

Moody et al., 2006; McCaffrey, 2006). Många saknade sina vänner men vissa barn som hade 

blivit retade på grund av sjukdomen ville inte alls har med sina vänner att göra (McCaffrey, 

2006).  

Kliniska implikationer 

Det är betydelsefullt för sjuksköterskor som arbetar med cancersjuka barn att ha fördjupad 

kunskap om barn och ungdomars upplevelser av utseendeförändringar för att lättare kunna 

känna in i barnens upplevelsevärld. Detta kan i sin tur leda till att barnen och ungdomarna 

känner sig mer förstådda när sjukvårdspersonalen har en ökad förståelse för hur det är när 

utseendet förändras vid cancerbehandling. De cancersjuka barnen visade sig ha behov av att 

ha en bra relation med sjuksköterskan för att underlätta sitt tillfrisknande (Berríos-Rivera et 

al., 2008). Sjuksköterskan kan tillsammans med barnen och ungdomarna prata om 

upplevelserna och på det sättet underlätta en del för dem. Sjuksköterskan behöver ha goda 

kunskaper inom samtalsmetodik för att kunna möta barnen i reflekterande samtal. 

Sjuksköterskan ska ha förmåga till empati i samtal med patienter (Kreuger, Turup & Öijen, 

2000).  Personalen och familjen ska ge stöd till barn och ungdomar för att förbättra deras 

självförtroende och att motverka stress (Von essen, 2000). För att vi ska kunna lindra barnets 

lidande är det viktigt att skapa en miljö där denne känner sig respekterad. Det är också 

betydelsefullt att stödja, uppmuntra och trösta barnet. (Eriksson, 1994). Det är viktigt att 

behandla barnen utifrån deras ålder och utvecklingsnivå så att barnen förstår vad 

sjuksköterskan säger och vad som ska hända. Barn och ungdomar ska inte behandlas som 

yngre än vad de är för då kan de känna sig kränkta och relationen till sjuksköterskan kan då 

försämras. Om sjuksköterskan behandlar ett barn som om barnet vore äldre kan det göra att 
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barnet inte förstår vad som ska hända och känner sig inte heller förstådd, vilket kan leda till 

rädsla och osäkerhet 

SLUTSATSER 
Barns sätt att tänka och kommunicera skiljer sig från vuxnas. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om barns utvecklingsnivåer för att kunna förstå barnens 

upplevelser och kunna ge stöd och information på ett sätt så att barnen förstår. Barnen 

upplevde det som svårt att utseendet förändrades och de gjorde allt för att täcka 

förändringarna. Smärta, trötthet och dålig aptit var vanliga fysiska upplevelser som uppkom 

framförallt av behandlingarna. Många kände en stor ensamhet eftersom de inte kunde gå i 

skolan och träffa kompisar som tidigare. Kunskapen om barnets upplevelser av att leva med 

cancer är viktig och gör att sjuksköterskan i förväg, innan upplevelserna kommit, kan prata 

med barnet om hur de känner inför olika förändringar.  

 

VIDARE FORSKNING 
I denna studies resultat identifieras inte barn mellan 0-2 års upplevelser då vi inte fann någon 

tidigare forskning om detta. Därför vore det intressant med mer forskning om det, och då 

genom hur deras föräldrar tolkar barnens upplevelser, eftersom det i den åldern kan vara svårt 

för andra att förstå deras uttryck. Det skulle också vara intressant att undersöka skillnader i 

upplevelser i olika åldrar för att kunna göra en jämförelse och på så sätt fördjupa 

kunskaperna. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 
 

 
 
 
 

Nr. Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

1. Författare:Anderzén- Carlsson, 
A., Kihlgren, M., Svantesson, M., 
& Sørlie, V. 
Titel: Children´s fear as 
experienced by the parents of 
children with cancer. 
Tidskrift: Journal of Pediatric 
Nursing, 2007 
Land: Sverige 

Belysa 
föräldrars 
livsupplevelser 
och förståelse 
för deras barns 
rädsla. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
användes vid analys 
av data. Fokusgrupps 
intervjuer med 
mammor för sig och 
pappor för sig. Där 
de fick prata fritt om 
sina barns rädslor och 
hur de hantera det. 
Kategorier och teman 
utvecklades. 

15 föräldrar (nio 
mammor och sex 
pappor) deltog. Barnen 
befann sig i medicinsk 
behandling eller gick 
på 
uppföljningskontroller. 

Föräldrar berättade om vad de tror skapar 
rädsla hos sina barn. Nya situationer, ny 
utrustning, smärta vid behandling, sjukhus, 
ändrat utseende och ensamhet är exempel på 
vad föräldrar tror skapar rädsla hos sina barn. 
Det framkom även att vissa föräldrar inte 
trodde deras barn hade rädslor för ovanstående 
ämnen.  
 

Hög 

2. Författare: Berríos- Rivera, R., 
Rivero- Vergne, A., & Romero I. 
Titel: The pediatric cancer 
hospitalization experience: reality 
co-constructed. 
Tidskrift: Journal of Pediatric 
Oncology Nursing, 2008. 
Land: Puerto Rico 

Beskriva 
livserfarenheter 
under 
sjukhusvård 
hos barn som 
genomgår 
cancerbehandli
ng. 

Kvalitativ studie 
baserad på grounded 
theory. Öppna 
intervjuer med barn, 
mammor och 
sjukvårdspersonal om 
upplevelser. 
Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant, kodades 
och delades in i 
kategorier och 
underkategorier. 

18 deltagare varav sju 
barn och tonåringar, 
sju mammor, två 
sjuksköterskor och två 
onkologer. Patienterna 
var i åldrarna 6-17 år 
och hade avslutat 
behandling och gick 
regelbundet på 
uppföljningskontroller. 

Fyra kategorier utvecklades. Det framkom att 
både barnen och mammorna kände sig trygga 
på sjukhuset och upplevde ett bra bemötande. 
Barnen hade smärta relaterat till behandlingen. 
På grund av de fysiska förändringarna så kände 
många att deras självförtroende hade 
försämrats, de kände sig fula. Framförallt 
pojkarna kände en rädsla och oro över de 
medicinska effekterna på reproduktionen och 
svårigheter med erektion. En del upplevde även 
depression i samband med behandlingen. 

Hög 



 

 
 

Nr. Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

3. Författare: Davies, B., 
Whitsett, S-F., Bruce, A., & 
McCarthy, P. 
Titel: A typology of fatigue in 
children with cancer. 
Tidskrift: Journal of Pediatric 
Oncology Nursing, 2002. 
Land: Kanada 

Utveckla en 
detaljerad 
beskrivning av 
trötthet hos barn 
med cancer. 

Kvalitativ metod 
baserad på grounded 
theory. Barn och deras 
föräldrar intervjuades 
separat och spelades in 
och översattes sedan. 
Utifrån det utvecklades 
teman och kategorier. 

13 barn (5-15 år) med 
leukemi eller lymfom 
från två olika 
onkologiska program 
inom 36 månader från 
insjuknandet. 12 
föräldrar intervjuades.  

Barn med cancer kan uppleva tre olika typer 
av trötthet, typisk trötthet, 
behandlingströtthet och shutdown trötthet. 
Den typiska tröttheten är den trötthet som är 
en normal process som barnen upplevde 
redan innan sjukdomen. Behandlingströtthet 
var en ny sorts trötthet för barnen som 
uppkom under sjukhusvård i samband med 
exempelvis kemoterapi, strålning eller 
kirurgi. Shutdown trötthet skilde sig från 
behandlings trötthet i duration, intensitet och 
immobilisering. Barnen kände sig utmattade 
mentalt och emotionellt.  

 

Medel 

4. Författare:Docherty, S-L., 
Sandelowski, M., & Preisser, J-
S. 
Titel: Three months in the 
symptom life of a teenage girl 
undergoing treatment for cancer. 
Tidskrift: Research in nursing 
& health, 2006. 
Land: USA 

Undersöka 
upplevelsen av 
dagliga symptom 
hos en 
tonårsflicka 
under de tre 
första månaderna 
av kemoterapi 
behandling. 

En longitudinell 
fallstudie design med 
både kvantitativ och 
kvalitativ 
datainsamling och 
analys. 3 olika 
datainsamlingar 
gjordes. 
Dagboksanteckningar, 
berättande intervjuer 
och olika mätningar. 

En 16-årig flicka som 
endast fått kemoterapi 
behandling i tre 
månader. 

I resultatet visar det sig att flickans känner 
en måttlig intensitet på smärtan som är värre 
på natten än på dagen. Smärtan är mindre 
innan behandling och ökar dramatiskt efter. 
Kortisolen i saliven visade en större topp och 
en högre dal de första två månaderna av 
studien. Den hade en förmåga att öka 
dagarna innan och nå toppen på eller nära 
behandlingsdagen. Kräkningsfrekvensen och 
besvären ökade under behandlingsperioden. 
Tröttheten var generellt hög under hela 
perioden. Enligt flickan själv så var hon 
orolig för att inte kunna besegra cancern då 
hon ej hade förmågan att övervinna de 
oförutsägbara symtomen. Hon uttryckte 
också en isolering och ensamhet pga hon ej 
kunde lämna huset så ofta och att ingen 
förstod hur hon kände sig. 

Hög 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
5. Författare: Enskär, K & 

Von essen, L 
Titel: Physical problems and 
psychosocial function in 
children with cancer. 
Tidskrift: Pediatric Nursing, 
2008 
Land: Sverige 
 

Beskriva fysiska 
sjukdoms – och 
behandlingrelaterade 
problem samt 
psykosocial funktion 
hos barn med 
cancer. 
 

Kvantitativ studie. 
Alla barnen fyllde i 
ett formulär om deras 
livssituation. Fem av 
dessa barn och fem 
föräldrar intervjuades. 
 

39  barn i åldrarna 7-12 
år med diagnostiserad 
cancer och gå på 
behandling eller 
efterkontroller 
 

Det mest frekventa rapporterade fysiska 
problemet var trötthet. Barn som var under 
cancerbehandling hade mer fysiska 
problem än de barn som var 
färdigbehandlade. Barnen tyckte att de 
psykosociala problemen var svårare än de 
fysiska problemen. Barnen kunde inte leka 
och gå i skolan så mycket som de önskade 
vilket ledde till att de kände sig isolerade 
och mindre nöjda med sin situation.  

Hög 

6. Författare: Hedström, M., 
Haglund, K., Skolin, I., & 
von Essen, L. 
Titel: Distressing events for 
children and adolescents with 
cancer: Child, parent and 
nurse perceptions. 
Tidskrift. Journal of 
Pediatric Oncology Nursing, 
2003. 
Land: Sverige 

Att studera vilka 
aspekter av sjukdom 
och behandling som 
upplevs som särskilt 
smärtsamma för 
barn med cancer 
enligt barnen själva, 
föräldrarna och 
sjuksköterskorna. 

Kvalitativ studie med 
deskriptiv design. 
Semistrukturerade 
intervjuer gjordes 
med barn, föräldrar 
och sjuksköterskor. 
De spelades in på 
band och 
transkriberades 
ordagrant. Utifrån det 
utvecklades 
kategorier och 
dimensioner. 

Barn/tonåringar i 
åldrarna 0-19 år med 
olika cancerdiagnoser 
deltog. Endast de 50 
barn/tonåringar mellan 
8-19 år intervjuades. 
Föräldrarna svarade för 
barnen under åtta år. 65 
föräldrar och 37 
sjuksköterskor. 
Barnen/tonåringarna 
befann sig under 
behandling eller gick på 
uppföljningskontroller. 

De 20 kategorierna som framkom delades 
in i en fysisk (12st) och en känslomässig 
(åtta st). 
I den fysiska dimensionen beskrevs smärta 
till följd av diagnostiska undersökningar 
och behandlingar, illamående och 
utmattning som det mest plågsamma med 
sjukdomen och behandlingen. 
Vad gäller den emotionella dimensionen så 
kände många barn en känsla av 
utanförskap, oro och ängslan inför 
medicinska procedurer och tonåringarna 
tyckte det var jobbigt med utseende 
förändringar. 

Hög 



 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
7. Författare: Jacob, E., 

Hesselgrave, J., Sambuco, 
G., & Hockenberry, M. 
Titel: Variations in pain, 
sleep and activity during 
hospitalization in children 
with cancer. 
Tidskrift: Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing, 2007. 
Land: USA 

Karakterisera 
intensitet, 
lokalisation och 
kvalitén på smärtan 
hos barn med 
cancer som ligger 
inne på sjukhus. 
Bedöma hantering 
av smärta och 
undersöka 
sambandet mellan 
smärta och 
uppfattning av 
sömn och aktivitet 
under sjukhustiden. 

Kvantitativ metod. 
Deskriptiv design med 
upprepande mätningar. 
Barnen fyller själva i 
olika mätinstrument 
samma tid dagligen i 
fem dagar. 

49  barn och ungdomar 
mellan 8-17 år med en 
nyligen diagnostiserad 
cancer. 

Mer än hälften av barnen (27 av 49) angav 
att de hade smärta. 11 barn hade mild 
smärta, 10 barn hade medelsvår smärta och 
sex barn hade svår smärta. Barnen hade 
överlag god effekt av smärtreducerande 
medicin under sjukhusvården. Den mest 
frekventa lokalisationen av smärta var i 
buken, sedan bröstet och nedre ryggen.  
 

Hög 

8. Författare:  
Larouche, S-S., & Chin-
Peuckert, L. 
Titel: Changes in body 
image experienced by 
adolescents with cancer. 
Tidskrift: Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing, 2006. 
Land: Kanada 

Utforska 
tonåringars 
uppfattning om sin 
kroppsbild när de 
står inför cancer 
och dess 
behandlingar samt 
hur deras 
uppfattning 
påverkar det 
dagliga livet. 

Kvalitativ metod. 
Flerfaldig fallstudie 
design. 2 st. 
semistrukturerade 
intervjuer gjordes med 
varje tonåring. 
Intervjuerna spelades in 
och varade mellan 20-60 
min. De transkriberades 
ordagrant och 
utvecklades till teman 
och kategorier. 

5 tonåringar i åldrarna 
14-17 år som har haft 
cancer i 3-12 månader. 
Alla genomgår en aktiv 
behandling. 

Tonåringarna uttryckte att de uppfattade sin 
kroppsbild som att de inte ser normala ut.  
Det tyckte att de fysiska förändringarna 
gjorde så att de såg fula och sjuka ut. Detta 
framkallade att tonåringarna kände sig 
sårbara vilket påverkade deras dagliga liv. 
Tonåringarna hittade vägar att hantera 
kroppsförändringarna och kunde kontrollera 
de dagliga negativa känslorna av att bli 
uppmärksammad. Detta gjordes bland annat 
genom att undvika sociala situationer eller 
genom att upprätthålla normalitet i form av 
att minimera fysiska förändringar såsom 
peruk eller hatt vid håravfall. 

Hög 



 

 
 

Nr. Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
9. Författare: McCaffrey, C-

N. 
Titel: Major stressors and 
their effects on the well-
being of cildren with cancer. 
Tidskrift:  Journal of 
Pediatric Nursing, 2006. 
Land: Australien 

Undersöka stress 
hos barn med 
diagnostiserad 
cancer och stressens 
effekt på barnens 
fysiska och 
psykologiska 
välmående. 

Kvalitativ metod. Tre 
separata 
fokusgruppsdiskussioner 
genomfördes med 
lärare/aktivitetsledare 
och sjukhuspersonal. 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer gjordes med 
barnen och föräldrarna. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades 
ordagrant för att sedan 
utvecklas till kategorier 
och teman. 

6 barn, 6 föräldrar och 
23 sjukvårdspersonal 
deltog. Barnen var 
mellan 5-15 år med 
cancer och befann sig 
under behandling eller 
gick på 
uppföljningskontroller. 

Den största stresskapande faktorn för barn 
med cancer var behandlingsprocedurer 
(såsom exempelvis kemoterapi), avsaknad 
av kontroll, sjukhusmiljön, kroppsbild 
påverkan, återfall och rädsla för att dö. Alla 
barnen rapporterade att de på något sätt känt 
sig ignorerade i skolan och att det sårade 
dem. Vissa barn tyckte det var jobbigt att få 
frågor av andra barn kring sin sjukdom. 
Barnen hanterade stressen på olika sätt, 
bland annat genom att titta på tv eller film, 
rita och lyssna på musik.  
 

Medel 

10. Författare: Moody, K.., 
Mejer, M., Mancuso, C-A., 
Charlson, M., & Robins, L. 
Titel: Exploring concerns of 
children with cancer. 
Tidskrift: Suport Care 
cancer, 2006. 
Land: USA 

Identifiera viktiga 
problem kring 
livskvalitet utifrån 
cancersjuka barns 
perspektiv och 
identifiera hur de 
tror deras 
erfarenheter kring 
cancerbehandling 
kan förbättras. 

Kvalitativ metod 
baserad på grounded 
theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer med fyra 
öppna frågor gjordes 
både med eller utan 
förälder beroende på 
barnets preferenser.  
Författarna skrev ner 
intervjuerna ordagrant 
för hand och utvecklade 
dem till kategorier och 
teman. 

31 barn och ungdomar 
i åldrarna 5-21 år med 
diagnostiserad cancer 
sedan minst en månad 
tillbaka deltog i 
studien.  Alla befann 
sig under pågående 
kemoterapi 
behandling. 

Det som var mest bekymrande för barnen 
med pågående cancer behandling var 
ensamhet, isolering, avsaknad av normal 
barndom, minskad matlust, fysiskt obehag, 
arbetsoförmåga och känsla av att vara arg 
och rädd. Barnen kände sig ensamma särskilt 
då de inte kunde gå i skolan och delta i 
sporter. Barnen hade minskad smak och lukt 
på grund av kemoterapin vilket gjorde att de 
hade minskad matlust. De yngre barnen 
uttryckte att de var arga över att de hade 
cancer, de äldre barnen uttryckte att de var 
rädda för att dö i sin cancersjukdom.  
 

Hög 



 

 

Nr. Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
11. Författare: Woodgate, R-L 

Titel: A different way of 
being: adolescents´ 
experiences with cancer. 
Tidskrift: Cancer Nursing, 
2005 
Land: Kanada 
 

Förstå hur cancer 
och dess symtom 
påverkar 
tonåringars 
självkänsla. 

En longitudinell, 
kvalitativ 
undersökningsdesign. 
Både öppna intervjuer, 
individuella och 
fokusgrupps intervjuer 
gjordes med 
tonåringarna. Noteringar 
gjordes av författarna 
under intervjuerna och 
vissa blev inspelade. 
Utvecklades till 
kategorier och teman. 

15  tonåringar med 
cancer mellan 12-
18 år deltog i 
studien.  Alla 
befann sig under 
pågående 
kemoterapi 
behandling. 

3 stora teoretiska kategorier kom fram. Det 
första var ”sätt att leva” där det framkom att det 
mest betydande för tonåringarna var stressen 
och lidandet på grund av symtomen som 
resulterade i upplevelser av nya fysiska och 
mental kroppsliga förändringar. Den förändrade 
självkänslan och de kroppsliga förändringarna 
upplevdes av tonåringarna som liv som en 
fånge, liv som en invalid, liv som en Alien liv 
som en zombie, liv som ett barn och liv som en 
klump. Den andra kategorin var ” jag är 
fortfarande ungefär samma person, eller nästan” 
Den tredje kategorin som framkom var ”svara 
mig som om jag är samma person men behandla 
mig speciellt ibland”. Tonåringarna kände sig 
mindre som sig själva när andra behandlade 
dem annorlunda än vad de annars gjort. 
Tonåringarna värdesatte att de fick extra 
uppmärksamhet när symtomen blev värre. 

Hög 

12. Författare: Woodgate, R-L 
Titel: Feeling states: a new 
approach to understanding 
how children and adolescents 
with cancer experience 
symptoms. 
Tidskrift: Cancer  Nursing, 
2008. 
Land: Kanada 
 

Beskriva och tolka 
vad barn och 
tonåringar med 
cancer tänker och 
känner kring sina 
cancersymtom. 

Kvalitativ metod. En 
tolkande, deskriptiv 
undersökningsdesign. 
Även en grounded 
theory och 
fenomenologisk ansats 
var integrerad i 
designen. Öppna 
intervjuer gjordes där 3 
av barnen blev 
intervjuades mer än en 
gång. De spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. Anteckningar 
angående den icke- 
verbala 
kommunikationen 
gjordes också efter 
intervjuerna. 
Utvecklades till 
kategorier och teman. 

13 cancersjuka 
barn i åldrarna 9-
17 år med 
pågående 
kemoterapi 
behandling vid 
urval. Vid 
intervjuerna hade 
7 avslutat 
behandlingen. 

5 huvudteman utvecklades. Som tog upp att alla 
symtomen var relaterade till varandra. De flesta 
kände sig väldigt sjuka, utplånade och rädda.  
En del kände skuld på grund av att de inte var så 
sjuka som andra barn med cancer, en del av hur 
de behandlade andra på grund av sina känslor. 

Hög 



 

 

Nr. Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
13. Författare: Woodgate, R-L., 

Degner, L-F., & Yanofsky, 
R. 
Titel: A different 
perspective to approaching 
cancer symptoms in children. 
Tidskrift: Journal of Pain 
and Symptoms Management, 
2003. 
Land: Kanada 

Utforska och 
beskriva 
barndomscancerns 
symptom utifrån 
barnens och 
familjens 
perspektiv. 

En longitudinell 
kvalitativ tolkande 
undersökningsdesign. 
Öppna formella 
intervjuer gjordes 
individuellt med 
familjemedlemmar och 
tillsammans. Det 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. Även 
anteckningar gjordes 
under intervjuerna för 
att få med det icke-
verbala språket. 
Utvecklades till 
kategorier och teman. 

39 cancersjuka 
barn  4-18 år och 
deras familjer 
deltog i studien. 

Barnen upplevde cancersymtom som totala 
känslotillstånd. Barnen hade svårt att 
dekonstruera sina upplevelser av symtomen. 
Barnen blev märkta som sjuka när de fick 
cancerdiagnosen utan att nödvändigtvis känna 
sig sjuk. När barnen verkligen kände sig sjuka 
var det ofta på grund av de biverkningar som 
uppstår i samband med behandlingen, ofta i 
form av illamående och kräkningar. Symtom 
som barnen upplevde blev en del i det dagliga 
livet och togs för givet.  

 

Hög 

14. Författare: Yeh, C-H 
Titel: Life experience of 
Taiwanese adolescents with 
cancer. 
Tidskrift: Nordic college of 
caring Science, Scand J 
Caring Science, 2002. 
Land: Taiwan 

Att få en förståelse 
för Taiwanesiska 
tonåringars 
livserfarenheter av 
att ha cancer 

Kvalitativ metod, 
grounded theory studie. 
1- 4 semistrukturerade 
bandinspelade intervjuer 
utfördes med varje 
deltagare. Datainsamling 
bestod även av 
deltagarobservation, 
fokusgrupp, 
diskussioner av mödrar, 
granskning av 
medicinska journaler, 
sjuksköterskors 
anteckningar och 
forskarnas loggbok. 
Data transkriberades och 
kategoriserades. 

16  tonåringar (13-
18 år) med cancer 
i olika stadier av 
behandling deltog. 

I enlighet med tonåringarnas livserfarenheter 
uppstod fem kategorier, fysisk, psykosocial, 
kognitiv och social och oro inför framtiden. 
Den största oron bland tonåringarna var att de 
skulle uppleva multipla kliniska 
komplikationer samtidigt. De tonåringar som 
hade ökad smärta relaterade detta till att döden 
kunde vara nära. Smärtan uppkom framförallt 
vid olika procedurer såsom 
benmärgsaspiration och injektioner. 
Tonåringarna kände sig trötta, hade ständiga 
uppkastningar, feber och viktnedgång.  
 

Hög 


