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SAMMANFATTNING 

Syfte 
Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som 
drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras 
skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen. 
 
Metod 
Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter 
diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade 
samma formulär vid ett tillfälle. Samtliga data insamlades via telefonintervju. 
 
Resultat 
Två år efter diagnos skattar gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar sin fysiska funktion, 
rollfunktion – fysiska orsaker, allmän hälsa samt summaindex för fysisk hälsa lägre än 
referensgruppen. Denna skillnad avtar över tid och vid tre år efter diagnos skattar gruppen med 
cancerdiagnostiserade tonåringar fysisk funktion och allmän hälsa lägre än referensgruppen. Fyra 
år efter diagnos skattar gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar endast sin fysiska 
funktion lägre än referensgruppen. Gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar skattar sin 
psykiska hälsa högre två år och fyra år efter diagnos jämfört med referensgruppen. Inga 
signifikanta skillnader kunde påvisas med avseende på hälsorelaterad livskvalitet inom gruppen 
med cancerdiagnostiserade tonåringar vid jämförelse två år samt fyra år efter diagnos. Inga 
signifikanta skillnader relaterat till kön med avseende på hälsorelaterad livskvalitet kunde 
påvisas i gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar vid något mättillfälle. 
 
Slutsats 
Resultatet visar att gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar fortsätter uppleva fysiska 
besvär två till fyra år efter diagnos. Däremot skattar de sin psykiska funktion bättre än 
referensgruppen två år och fyra år efter diagnos. Detta tyder på en psykisk och psykosocial 
utveckling relaterat till sjukdomen och vad den inneburit för individen. Mer forskning krävs för 
att på ett bättre sätt påvisa huruvida kön har en inverkan på tonåringar med cancers 
hälsorelaterade livskvalitet.  
 

Sökord: Livskvalitet, Tonåringar, Cancer, Överlevare 

 
 

 



ABSTRACT 

Aim  
The aim of the study was to investigate: self-reported health-related quality of life among  
adolescents diagnosed with cancer two years (T5), three years (T6) and four years (T7) after 
diagnosis,  and to compare their ratings with a reference group randomized from the general 
population.  
Method  
The adolecsents with cancer completed the SF-36 two years (N=38), three years (N=42), and 
four years  (N=39), after diagnosis. A reference group (N=300) randomly drawn by Statistics 
Sweden from their civil register of the Swedish population completed the same instruments at 
one assessment. Data was collected by telephone interviews. 

Results 
Two years after diagnosis the adolecsents with cancer estimate their physical functioning, role - 
physical, general health, and the physical component summary scale lower than the reference 
group. This difference diminishes over time and three years after diagnosis the adolecsents with 
cancer estimates physical function and general health lower than the reference group. Four years 
after diagnosis the adolecsents with cancer only estimates its physical function as lower than the 
reference group. The adolecsents with cancer rate their mental component summary scale higher 
two years and four years after diagnosis, compared to the reference group. No significant 
differences were observed with regard to health-related quality of life in the adolecsents with 
cancer when comparing two years and four years after diagnosis. No significant differences 
related to gender with regard to health-related quality of life could be detected in the adolecsents 
with cancer at any measurement occasion.  

Conclusion  
The results show that the adolecsents with cancer continues to experience physical symptoms 
two to four years after diagnosis. However, they estimate their mental component summary scale 
better than the reference group  two years and four years after diagnosis. This suggests a mental 
and psychosocial development related to the disease and what it meant to the individual. More 
research needed to better detect whether gender has an impact on health-related quality of life in 
adolescents struck by cancer.  
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INLEDNING 

Stora framsteg inom pediatrisk cancerbehandling har lett till en ökad mängd överlevare av cancer 

i barndomen. Omkring 170 svenska ungdomar mellan 10-19 år insjuknar varje år i en 

cancersjukdom. De vanligaste cancerformerna bland barn, ungdomar och unga vuxna upp till 24 

år är Hodgkins lymfom, leukemi och hjärntumör (Socialstyrelsen, 2008). Mellan 1972-1976 

insjuknade 685 ungdomar mellan 10-19 år. Under samma period avled 325 ungdomar av cancer i 

samma ålderskategori. Detta ger en mortalitet på ca 47 %. Mellan 2002-2006 insjuknade 861 

ungdomar mellan 10-19 år. Under samma period avled 185 av cancer i samma ålderskategori. 

Detta ger en mortalitet på 21 % (Engholm et al., 2010). 5-års överlevnad räknas idag generellt till 

omkring 75 % för barn och ungdomar (Kogner et al., 2008). Med den förbättrade pediatriska 

onkologiska behandlingen, främst framsteg inom olika cytostatikabehandlingar, har 

överlevnaden bland ungdomar ökat. Detta har gjort att mer fokus riktas på hur de överlevande 

ungdomarna mår fysiskt och psykiskt (Langeveld, Stam, Grootenhuis & Last, 2002).    

 

Mäta hälsa 

Många sjukdomar och behandlingen av dessa kan påverka patientens livskvalitet. Livskvalitet 

kan definieras som ett mått på individens uppfattning av sin position i livet, förväntningar samt 

funderingar i förhållande till kultur och socialt sammanhang. Det inräknar individens fysiska och 

psykiska hälsa, samt dennes självständighet, sociala relationer, livsåskådning och relation till 

händelser i omgivningen (The WHOQOL Group, 1994). Vid mätning av livskvalitet i samband 

med sjukdom används ofta begreppet hälsorelaterad livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet är ett 

multidimensionellt begrepp som används för att beskriva individens fysiska, psykiska och 

psykosociala tillstånd i livet, vilket påverkar till vilken nivå personen är tillfreds med sitt liv. 

Begreppet baseras på individens subjektiva uppfattning av sin livskvalitet (Bowling, 1997).  

 

Tonåringens utveckling 

Perioden mellan barndom och vuxenlivet domineras av en fysisk, psykisk och psykosocial 

utveckling. Det är i denna ålder personligheten formas och individen mognar sexuellt. Under 

tonårsperioden är individens självbild mycket nära anknuten till utseende och kroppsform 
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(Frisén, 2006). Vidare börjar de sociala kontakterna spela en allt större roll under denna period 

jämfört med under barndomen, vilka får betydelse för tonåringens psykologiska och sociala 

mognad (Stanton-Salazar & Spina, 2005). Under tonåren när dessa stora personliga utvecklingar 

sker så blir det även vissktigare att bli självständig. Därför påbörjas en fas där tonåringen gradvis 

börjar frigöra sig från sina föräldrar (Frisén, 2007). Den utveckling som sker under denna period 

kan vara ansträngande för en tonåring. En cancerdiagnos under tonåren kan därför förväntas vara 

än mer utmanande än under andra delar av livet. Att diagnostiseras med cancer under 

tonårsperioden kan få stora konsekvenser för tonåringens personliga utveckling på flera plan, då 

de genomgår händelser de inte skulle utsättas för om de inte var sjuka. Effekterna kan påverka 

tonåringen både fysiskt, psykiskt såväl som socialt (Mattsson, Lindgren & von Essen, 2008; 

Whyte & Smith, 1997).  

 

Akuta fasen 

Den akuta fasen av cancersjukdom definieras som perioden från fastställd diagnos tills den 

initiala behandlingen är avslutad. Studier har visat att vid diagnos skattar tonåringar sin 

livskvalitet lägre, samt sin nivå av oro och depression högre än kontrollgrupperna (Jörngården, 

Mattsson & von Essen, 2007; Mattsson, El-khouri & Ljungman, 2009). Detta stöds av Hedström, 

Skolin och von Essen (2009) som i sin studie resonerar att perioden kort efter diagnos är den 

mest påfrestande för tonåringar som insjuknar. Dock finns studier som motsäger detta. Allen, 

Newman och Souhami (1997) menar att det inte föreligger någon skillnad gällande nivå av oro 

och depression mellan nydiagnostiserade tonåringar med cancer jämfört med kontrollgrupp. 

Studier har även visat att skillnader i livskvalitet skiljer sig mellan cancerdiagnoser. Hinds et al. 

(2009) har jämfört livskvalitet mellan tonåringar med osteosarkom och akut myelotisk leukemi. 

Studien fann att tonåringar med osteosarkom skattade sin livskvalitet lägre än tonåringar med 

akut myelotisk leukemi. 

Den akuta fasen kan innebära problem med både fysiska, psykiska och psykosociala dimensioner 

hos den som insjuknar. I den inledande sjukdomsfasen finns en rädsla för det okända, att förlora 

kontrollen och känna osäkerhet om vad som komma skall (Anderzén Carlsson, Kihlgren & 

Sörlie, 2008; Enskär, Carlsson, Golsäter & Hamrin, 1997; Hedström, Skolin & von Essen, 2004). 

Enligt Hedström, Skolin och von Essen (2003) upplevde mer än hälften av studiedeltagarna att 
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det var bättre att få en diagnos, än att vara osäker om sitt nuvarande hälsotillstånd. En orsak till 

sänkt livskvalitet hos tonåringar med cancer är de biverkningar som uppstår i samband med 

behandling. Vanliga fysiska biverkningar är håravfall, illamående, kräkningar, trötthet, 

hudförändringar, smärta samt aptitlöshet. Psykiska biverkningar innefattar bland annat 

sömnsvårigheter, oro, ångest och depression (Collins et al., 2000; Enskär & von Essen, 2007; 

Hedström, Haglund, Skolin & von Essen, 2003). I samband med behandling kan även 

psykosociala svårigheter uppkomma. Detta i form av en känsla av utanförskap (Anderzén 

Carlsson, Kihlgren & Sörlie, 2008) relaterat till att missa fritidsaktiviteter (Hedström, Ljungman 

& von Essen, 2005), håravfall (Anderzén Carlsson, Kihlgren & Sörlie, 2008; Hedström, 

Ljungman & von Essen, 2005; Novakovic, Fears, Wexler, McClure, Wilson, McCalla & Tucker, 

1996) och isolering i samband med behandling (Hedström, Skolin & von Essen 2003). För att 

hantera sin situation använder sig tonåringar av ett antal olika coping-strategier. Decker (2006) 

redovisar i sin artikel fem strategier: positivt tänkande, undvika att tänka på behandlingen, hålla 

sig sysselsatt, positiv omtolkning av sin cancerupplevelse samt att tolka livet med en filosofisk 

utgångspunkt. 

 

Förlängda fasen 

Den förlängda fasen definieras som perioden efter att den initiala behandlingen avslutats. Under 

den förlängda fasen fortsätter biverkningar av behandling och sjukdomen att påverka tonåringen 

i dess dagliga liv. Effekter som rapporteras fortsätta göra stor inverkan är utseendeförändringar 

såsom viktförändringar, håravfall och att vara kortväxt (Anderzén Carlsson, Kihlgren & Sörlie, 

2008; Enskär & von Essen, 2007; Forinder & Posse, 2008). Vidare lider de sjuka tonåringarna av 

andra symtom som trötthet, illamående, diarré, förstoppning (Enskär & von Essen, 2007), 

minskad rörlighet (Forinder & Posse, 2008) samt av sociala problem som kan uppstå genom en 

känsla av utanförskap och isolering under sjukdomen (Hedström, Ljungman & von Essen, 2005; 

Whyte & Smith, 1997). Dessa sociala svårigheter tillsammans med långvarig frånvaro på grund 

av sjukdom gör att tonåringarna ofta får problem med skolan även långt efter avslutad 

behandling (Whyte & Smith, 1997). Studier har visat att biverkningarna som kvarstår i den 

förlängda fasen kan påverka tonåringens sexuella identitet och även dennes självbild överlag 

(Forinder & Posse, 2008; Seitz, Besier & Goldbeck, 2009). 
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Mattsson, El- Khouri, Ljungman och von Essen (2009) redovisar i en studie att en tydlig 

förbättring sker gällande psykosocial funktion över tid, från den akuta fasen till den förlängda 

fasen. Hur svår den diagnos tonåringen har påverkar inte nämnvärt hur tonåringen mår psykiskt. 

Enligt Grootenhuis och Last (2001) skattar inte tonåringar med en svårartad cancer sin oro och 

nedstämdhet som större än de tonåringar som hade en bättre prognos och de använder även 

likartade strategier för att handskas med sjukdomen. Enligt Decker (2006) förändras tonåringars 

coping-strategi i den förlängda fasen jämfört med den akuta fasen. I den förlängda fasen börjar 

den sjuka tonåringen förlita sig mindre på sina föräldrar till förmån för mer eget ansvar för sitt 

liv. De återtar kontakten med vänner, träffar vårdgivare och använder sig av förträngning för att 

glömma obehagliga minnen från sjukdomsperioden.   

 

Permanenta fasen 

Den permanenta fasen kan definieras som tiden efter sjukdom då livet börjar återgå till det 

normala. Jörngården, Mattsson och von Essen (2007) rapporterar i sin studie att den skattade 

vitaliteten och mentala hälsan förändras över tid till det bättre hos överlevare av cancer jämfört 

med kontrollgruppen. Dessutom förbättrades även resultaten för nivå av oro och depression. 

Detta stöds av även Pemberger et al. (2005) där överlevare av cancer i barndomen skattade sin 

hälsorelaterade livskvalitet högre än kontrollgruppen.  

Även om studier visat att överlevare av cancer har en god livskvalitet kvarstår flera problem 

både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Fysiska problem innefattar amputation, förändrad 

hårfärg- och kvalitet (Novakovic, Fears, Wexler, McClure, Wilson, McCalla et al. 1996) samt 

infertilitet (Dieluweit et al., 2010; Zebrack, Casillas, Nohr, Adams, Zeltzer, 2004).  

Förändring av kroppen kan ge en försämrad kroppsbild hos tonåringen (Mattsson, Ringner, 

Ljungman & von Essen, 2007), särskilt hos flickor (Puukoo, Hirvonen, Aalberg, Hovi, Rautonen 

& Siimes, 1997). Att vara av kvinnligt kön är en faktor som påverkar den skattade livskvaliteten 

negativt (Alessi et al., 2007; Zeltzer et al., 2008). Sjukdomen och dess behandling orsakar 

problem även psykosocialt för överlevarna. Studier har visat att de som insjuknat under 

barndomen utvecklas långsammare socialt. Detta kan yttra sig genom att överlevarna skaffar sig 

en partner och familj senare i livet, har det svårare i skolan samt får det svårt på arbetsmarknaden 
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(Dileluweit et al., 2010; Langeveld, Ubbink, Last, Grootenhuis, Te & De Hann, 2003). 

Relationen till nära anhöriga kan förändras av sjukdomen. Det har visats att tonåringar som 

insjuknat i cancer kan uppleva sig bli överbeskyddade av sina föräldrar (Forinder & Posse, 2008; 

Servitzoglou, Papadatu, Tsiantis & Vasilatou-Kosmidis, 2009). Meeske, Ruccione, Globe och 

Stuber (2001) redovisar i sin studie att hos överlevare av cancer i tonåren förekommer post 

traumatiskt stressyndrom hos omkring 20 % av studiedeltagarna.  

Trots många negativa konsekvenser har flera studier visat på psykisk och psykosocial utveckling 

i den permanenta fasen. Psykiskt sett har det visats att många överlevare av cancer i tonåren 

upplever ökat självförtroende och mognad (Mattsson et al, 2007; Forinder & Posse, 2008), sätter 

mer värde på livet och har en mer positiv syn på detta (Mattsson et al., 2007; Karian, Jankowski 

& Beal, 1998). Utöver detta rapporterar Karian et al (1998) att överlevare upplever att deras 

empati och vilja att hjälpa andra har ökat samt att bandet till föräldrarna och vänner blivit 

starkare. Ovanstående studier visar att det finns både positiva och negativa konsekvenser av 

sjukdomen, något som stöds även av Langeveld, Stam, Grootenhuis och Last (2002).   

 

Problemformulering 

I tillgänglig forskning finns flera metodologiska begränsningar angående studier relaterade till 

tonåringar med cancer. Majoriteten av de artiklar som granskats av författarna sträcker sig 

antingen nedåt eller uppåt i åldrarna och innehåller både barn och unga vuxna. Vidare är 

kontrollgrupperna i många studier dåligt matchade. I vissa fall består de syskon till de 

diagnostiserade patienterna, något som kan påverka resultatet. Även tiden från diagnos vid 

tidpunkt för studien skiljer sig nämnvärt. Dessa faktorer tillsammans utgör svagheter i tillgänglig 

forskning. Detta projekt inriktar sig på att undersöka hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar 

mellan 13-19 år med cancer, både över tid och jämfört med referensgrupp samt skillnader mellan 

kön.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera: A) Undersöka hur gruppen med cancerdiagnostisereade 

tonåringar och referensgruppen skattar sin hälsorelaterade livskvalitet B) hälsorelaterad 
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livskvalitet över tid hos de som drabbats av cancer i tonåren två år (T5) och fyra år (T7) efter 

diagnos, C) jämföra hälsorelaterad livskvalitet mellan pojkar och flickor med cancer under tre 

perioder (T5-T7) och D) jämföra hälsorelaterad livskvalitet hos de som drabbats av cancer i 

tonåren vid T5-T7 med hälsorelaterad livskvalitet hos friska jämnåriga.  

 

Frågeställningar 

1. Hur skattar sig de cancerdiagnostiserade tonåringarna och referensgruppen sin 

hälsorelaterade livskvalitet? 

2. Förändras cancerdiagnostiserade tonåringars rapportering av hälsorelaterad livskvalitet över 

tid mellan två år och fyra år (T5 och T7) efter diagnos? 

3. Föreligger skillnader mellan cancerdiagnostiserade pojkar och flickors hälsorelaterade    

      livskvalitet under perioden T5-T7? 

4. Föreligger skillnader mellan cancerdrabbade tonåringars (T5-T7) jämfört med friska 

jämnårigas rapporteringar av hälsorelaterad livskvalitet? 

 

 

METOD 
 

Design 

Frågeställningarna besvaras med en longitudinell design samt med jämförelse mellan och inom 

grupper. Projektet omfattar sju mättillfällen: T1 (en månad efter diagnos), T2 (sex månader efter 

diagnos), T3 (ett år efter diagnos), T4 (18 månader efter diagnos), T5 (två år efter diagnos), T6 

(tre år efter diagnos) och T7 (fyra år efter diagnos). I denna studie redovisas resultat från 

mättillfälle T5-T7. 

 

Urval 

Grupp med cancerdiagnostiserade tonåringar 

Personer mellan 13-19 år som drabbats av cancer eller recidiv av cancer tillfrågades om 

deltagande i studien mellan 1999-2003 vid tre barnonkologiska center i Sverige: Uppsala, Lund 

och Umeå. Inklusionskriterierna var: diagnostiserad med cancer för första gången eller varit 

sjukdomsfri och utan behandling i minst ett år, genomgått cytostatikabehandling, svensktalande, 
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samt psykiskt och fysisk kapabel att delta. En sjuksköterska och patientansvarig läkare ansvarade 

för att patienten uppfyllde inklusionskriterierna. 90 personer diagnostiserades med cancer för 

första gången och tio personer drabbades av recidiv av cancer under inklusionstiden. Tio 

personer exkluderades på grund av att de inte uppfyllde inklusionskritererna och en person 

missades på grund av administrativt fel. 65 personer accepterade att delta i studien. Av dessa 

missades två personer på grund av administrativa problem och två blev för sjuka för att delta 

innan de första intervjuerna. Totalt inkluderades 61 personer i studiegruppen (56 med 

nydiagnostiserad cancer och fem med recidiv) vid T1. Vid mättillfället T5 deltog 38 personer. 

Orsaker till bortfallet (n=23) var att 12 hade avlidit, fem hade avsagt sig deltagande i studien 

samt sex deltog ej på grund av administrativa skäl. Vid mättillfället tre år efter diagnos (T6) 

deltog 42 personer. Bortfallet var detsamma som vid T5 förutom att endast två deltagare föll bort 

på grund av administrativa skäl. Fyra år efter diagnos (T7) deltog 39 personer. Vid detta 

mättillfälle hade 15 personer avlidit, fem avsagt sig fortsatt deltagande i studien, en medverkade 

inte vid detta mättillfälle och en föll bort på grund av administrativa skäl. Gruppen med 

cancerdiagnostiserade tonåringar samt bortfall redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Grupp med cancerdiagnostiserade tonåringar, diagnos, ålder, kön samt bortfall. 

  T1 
n=61 

T5 
n=38 

T6 
n=42 

T7 
n=39 

Diagnos     
CNS tumör 3 1 2 2 
Ewing sarkom 4 1 1 1 
Leukemi 21 12 12 10 
Lymfom 20 15 17 18 
Osteosarkom 8 5 6 5 
Annan diagnos 5 4 4 3 
     
Under/ej under 
behandling 

61/0 9/29 4/38 1/38 

     
Ålder, år     
Medel 
(sd) 

15,5 
(1,7) 

18 
(1,6) 

18,7 
(1,6) 

19,8 
(1,7) 

     
Kön     
Man 37 22 23 21 
Kvinna 24 16 19 18 
     
Bortfall     
Avliden  12 12 15 
Drar sig ur studien, 
ingen fortsatt 
medverkan 

 5 5 5 

Medverkar inte vid 
ett enskilt tillfälle 

   1 

Administrativa 
skäl 

 6 2 1 

 

 

Referensgrupp 

Målgruppen som inkluderades i referensgruppen var individer mellan 13-23 år, bosatta i någon 

av de tre sjukvårdsregioner där de pediatriska onkologiska centrumen ligger, Uppsala/Örebro, 

Lund och Umeå. Ett randomiserat urval stratifierat med avseende på kön (lika många flickor och 

pojkar), åldersgrupp (13-15 år, 16-18 år och 19-23 år) och sjukvårdsregion drogs av Statistiska 

Centralbyrån (SCB) via deras personregister. Totalt tillfrågades 840 personer om deltagande 

varav 391 personer randomiserats till telefonintervju och 449 till att besvara en postenkät. I 
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denna studie bildar de som besvarade telefonintervjun (N=300) referensgruppen.  

Referensgruppens demografiska data samt svarsfrekvens redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Referensgruppens demografiska data samt svarsfrekvens. 

 Telefon 
 N % 
Tillfrågade 391 - 
   Svarsfrekvens - 76.7 
   Deltagare 300 - 
Kön   
   Man 147 49 
   Kvinna 153 51 
Ålder   

13–15 89 29.7 
16–19 119 39.7 
20–23 92 30.7 

Region   
Lund 98 32.7 
Uppsala/Örebro 138 46 
Umeå 64 21.3 
 

 

Datainsamlingsmetod 

För att mäta hälsorelaterad livskvalitet i studien användes formuläret SF-36. Detta bygger på 36 

frågor som mäter subskalorna fysisk funktion, rollfunktion - fysiska orsaker, smärta, allmän 

hälsa, vitalitet, social funktion, rollfunktion - emotionella orsaker och psykiskt välbefinnande 

(Sullivan, Karlsson & Taft, 2002).  

 

Fysisk funktion mäter den vardagliga fysiska förmågan. Rollfunktion – fysiska orsaker mäter 

förmåga att utföra arbete och andra regelbundna aktiviteter relaterat till fysisk ohälsa. Smärta 

mäter kroppslig smärta samt funktionsnedsättning på grund av detta. Allmän hälsa mäter 

individens uppfattning om sin egen hälsa. Vitalitet mäter ork och energi hos individen. Social 

funktion mäter möjligheten till socialt umgänge relaterat till fysisk och psykisk ohälsa. 

Rollfunktion – emotionella orsaker mäter förmåga att utföra arbete och andra regelbundna 
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aktiviteter relaterat till psykisk ohälsa. Psykiskt välbefinnande mäter sinnesstämning (Sullivan, 

Karlsson & Taft, 2002). 

 

Subskalornas poäng omvandlas till en skala mellan 0 (värsta tänkbara livskvalitet) och 100 (bästa 

tänkbara livskvalitet). Utifrån de åtta subskalorna har två sammanfattande mätskalor 

(summaindex) formats; fysisk hälsa (fysisk funktion, rollfunktion – fysiska orsaker, smärta, 

allmän hälsa) samt psykisk hälsa (vitalitet, social funktion, rollfunktion – emotionella orsaker, 

psykiskt välbefinnande). Den sammanslagna poängen för fysisk- och mental hälsa har ett 

standardiserat medel på 50, vilket innebär att en poäng över 50 representerar en bättre funktion 

än medel och en poäng under 50 representerar en sämre funktion än medel. I tabell 3 redovisas 

en översikt av SF-36 formuläret avseende subskalor och frågor (Sullivan, Karlsson & Taft, 

2002). SF-36 har beskrivits som adekvat att använda från 14 års ålder (Ware & Sherbourne, 

1992). 

 

Tabell 3. SF- 36 formulär, översikt av subskalor och frågor. 

Innehåll Antal delfrågor Antal 

svarsalternativ 

Funktionsskalor   

Fysisk funktion 10 3 

Rollfunktion- fysiska orsaker 4 2 

Rollfunktion- emotionella orsaker 3 2 

Social funktion 2 5 

Smärta 2 6 

Välbefinnandeskalor   

Psykiskt välbefinnande 5 6 

Vitalitet 4 6 

Allmän hälsa 5 5 

   

Förändring av hälsan senaste 

veckan 

1 5 

 

10 
 



 

Tillvägagångsätt 

Etiskt godkännande 

Studien godkändes av de lokala etiska kommittéerna vid de medicinska institutionerna på 

universiteten i Uppsala, Lund och Umeå. 

  

Grupp med cancerdiagnostiserade tonåringar 

Tonåringar (13-19 år) som insjuknat i cancer och vårdades vid tre av Sveriges sex 

barnonkologiska centra (Lund, Uppsala/Örebro och Umeå) tillfrågades om deltagande i studien. I 

gruppen med cancerdiagnostiserade ungdomar tillfrågades de potentiella deltagarna ungefär tre 

veckor efter diagnos av en sjuksköterska på respektive center. Ungdomarna fick muntlig och 

skriftlig information om studien. För deltagare under 18 år informerades även föräldrar om 

studien samt tillfrågades om medgivande. Samtliga intervjuer utfördes över telefon. Innan varje 

intervju kontaktades en sjuksköterska från respektive center för att försäkra att deltagarna var i 

sådant tillstånd att de skulle klara av att genomföra en intervju. Vid varje mättillfälle kontaktades 

deltagaren och frågeställningarna i frågeformulären (T1-T4: SF-36 mental hälsa och vitalitet 

samt HADS oro och depressions subskalor; T5-T7: Hela SF-36 samt HADS oro och depressions 

subskalor) lästes upp för dem. Samtalet spelades in. Inklusion pågick mellan juni 1999 till 

oktober 2003. Data från deltagarna insamlades vid sju olika tillfällen (T1-T7) och relevant data 

för denna studie insamlades genom att deltagarna 2 år (T5), 3 år (T6) samt 4 år (T7) efter 

diagnos fick svara på frågeformuläret SF-36 samt HADS subskalor oro och depression. Vid T5 

ställdes också två öppna frågor: 1) Vad, om något, är dåligt för dig på grund av din 

cancersjukdom? 2) Vad, om något, är bra för dig på grund av din cancersjukdom? Deltagarna 

ombads att svara utifrån sin nuvarande situation och uppföljningsfrågor ställdes för att hjälpa 

deltagare att utveckla sitt svar. Samtliga intervjuer utfördes av samma person och spelades in.  

 

Referensgrupp 

För referensgruppen utbildades fem intervjuare vid SCB som sedan genomförde telefonintervjuer 

med deltagarna. Skriftlig information om studien skickades först ut via brev. Deltagare som valt 

att ställa upp i studien samt fått föräldrars medgivande (för deltagare under 18 år) kontaktades 

via telefon inom en vecka efter att brevet skickats ut. Samtliga i referensgruppen fick sedan vid 

ett enskilt tillfälle svara på frågeformuläret SF-36 samt HADS subskalor för oro och depression. 
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Frågorna lästes upp för deltagaren och intervjuerna spelades in. Samtliga intervjuer genomfördes 

mellan mars och maj 2005. Som kompensation fick samtliga deltagare en biocheck skickad till 

sig via post.  

 

Statistiska analyser 

Frågeställning 1 besvaras genom att analysera skillnaden över tid, 2 år (T5) jämfört med 4 år 

(T7) efter diagnos med hjälp av Wilcoxon’s teckenrangtest för varje enskild SF-36 subskala. 

Frågeställning 2 besvaras genom att analysera skillnader i livskvalitet mellan 

cancerdiagnostiserade pojkar och flickor med Mann Whitney U test för varje enskild SF-36 

subskala samt mättillfälle. Frågeställning 3 besvaras genom att analysera skillnader i livskvalitet 

mellan gruppen av cancerdiagnostiserade ungdomar och referensgruppen med Mann Whitney U 

test för varje enskild SF-36 subskala samt mättillfälle. Signifikansnivån fastställs till 0,01. Detta 

eftersom antalet analyser i studien riskerar att ge falska signifikanser om signifikansnivån 

fastställs till ett högre värde (Ejlertsson, 2003).  Samtliga data kommer att analyseras med hjälp 

av mjukvaran SPSS 15.0.   
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RESULTAT 

I tabell 4 redovisas medianvärden för varje enskild SF-36 subskala vid T5-T7 för gruppen med 

cancerdiagnostiserade tonåringar, fördelat efter kön samt för referensgruppen .  

Tabell 4. Medianvärden för cancergruppen T5-T7, fördelat efter kön samt referensgruppen. 

 Cancergrupp  Referensgrupp 

SF‐36 delskala  T5 
(N=38) 
Median 

T5  
Flickor 
/pojkar 
(n=16/n=2
2) 
Median 

T6 
(N=42) 
Median 

T 6 
Flickor 
/pojkar 
(n=19/n=2
3) 
Median 

T7  
(N=39) 
Median 

T7 
Flickor 
/pojkar 
(n=18/n=2
1) 
Median 

(N=300) 

Median 

Fysisk 
funktion 

95 95/95 95 95/100 95 95/100 100 

Rollfunktion – 
fysiska 
orsaker 

100 100/100 100 100/100 100 100/100 100 

Smärta  100 100/100 100 100/100 100 100/100 100 

Allmän hälsa  76 72/77 77 67/87 82 79.5/84.5 87 

Vitalitet  75 75/80 80 80/80 85 87.5/85 75 

Social 
funktion 

100 100/100 100 100/100 100 100/100 100 

Rollfunktion – 
emotionella 
orsaker 

100 100/100 100 100/100 100 100/100 100 

Psykiskt 
välbefinnande 

78 88/88 84 88/84 92 92/90 84 

Summaindex, 
fysisk hälsa 

50.9 51.5/50.7 53.2 51.2/56.8 54.5 55.0/56.2 55.7 

Summaindex 
psykisk hälsa 

55.1 55.5/55.0 53.0 54.9/52.3 55.5 55.9/54.3 51.3 
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I tabell 5 redovisas eventuella skillnader för varje SF-36 subskala vid T5 och T7.   

Tabell 5. Skillnader i hälsorelaterad livskvalitet T5 och T7. 

SF-36 subskala Z p-värde 

Fysisk Funktion -1.980 .048 

Rollfunktion – fysiska orsaker -1.545 .122 

Smärta -.170 .865 

Allmän hälsa -1.020 .308 

Vitalitet -.076 .393 

Social -.685 .494 

Rollfunktion – emotionella 
orsaker 

-.855 .393 

Psykiskt välbefinnande -.459 .646 

Summaindex, fysisk hälsa -2.350 .019 

Summaindex psykisk hälsa -.277 .782 

 

Wilcoxon’s teckenrangtest visar inga signifikanta skillnader mellan T5 och T7. 
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I tabell 6 redovisas skillnader mellan kön för gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar för 

varje enskild SF-36 subskala vid T5-T7.  

Tabell 6. Skillnader i hälsorelaterad livskvalitet för cancergrupp fördelat efter kön. 

 T5 T6 T7 

SF-36 subskala p-värde p-värde p-värde 

Fysisk Funktion .176 .079 - * 

Rollfunktion – fysiska orsaker - * - * - * 

Smärta - * .223 .397 

Allmän hälsa .410 .352 .433 

Vitalitet .500 - * - * 

Social funktion - * - * - * 

Rollfunktion – emotionella 
orsaker 

- * .335 .738 

Psykiskt välbefinnande .714 .446 .260 

Summaindex, fysisk hälsa .410 .226 .582 

Summaindex psykisk hälsa .536 .247 .582 

* Kan ej beräknas på grund av för liten spridning 

 

Mann-Whitney U test visar inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor i gruppen med 

cancerdiagnostiserade tonåringar T5-T7. 
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Tabell 7 visar skillnader för varje enskild SF-36 subskala vid T5-T7 för gruppen med 

cancerdiagnostiserade tonåringar och referensgruppen.  

Tabell 7. Skillnader i hälsorelaterad livskvalitet för cancergrupp och referensgrupp T5-T7. 

 T5 T6 T7 

SF-36 

subskala 

Z p-värde Z p-värde Z p-värde 

Fysisk 

Funktion 

-7.302 .000 -5.667 .000 -5.502 .000 

Rollfunktion – 
fysiska 
orsaker 

-2.926 .003 -1.539 .124 -.264 .792 

Smärta  -.679 .497 -.474 .636 -1.670 .095 

Allmän hälsa  -3.713 .000 -2.715 .007 -1.867 .062 

Vitalitet  -1.448 .148 -1.290 .197 -2.578 .010 

Social 
funktion 

-1.901 .057 -1.317 .188 -.166 .868 

Rollfunktion – 
emotionella 
orsaker 

-1.216 .224 -.175 .861 -.504 .614 

Psykiskt 
välbefinnande 

-1.709 .087 -.889 .374 -2.451 .014 

Summaindex, 
fysisk hälsa 

-5.041 .000 -2.163 .031 -1.989 .047 

Summaindex 
psykisk hälsa 

-3.14 .002 -0.603 .109 -2.980 .003 

* Signifikant för p < 0.01 

 

Mann-Whitney U test visar två år efter diagnos (T5) signifikant skillnad där gruppen med 

cancerdiagnostiserade tonåringar skattar lägre nivårer avseende fysisk funktion, rollfunktion – 

fysiska orsaker, allmän hälsa samt summaindex för fysisk hälsa jämfört med referensgruppen. 
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Gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar uppvisar signifikant skillnad avseende högre 

skattning av summaindex för psykisk hälsa jämfört med referensgruppen. Inga övriga 

signifikanta skillnader identifierades. 

Tre år efter diagnos (T6) visas signifikant skillnad där gruppen av cancerdiagnostiserade 

tonåringar skattar lägre nivåer avseende fysisk funktion och allmän hälsa jämfört med 

referensgruppen. Inga övriga signifikanta skillnader identifierades.  

Fyra år efter diagnos (T7) visas signifikant skillnad där gruppen av cancerdiagnostiserade 

tonåringar skattar lägre nivårer avseende fysisk funktion jämfört med referensgruppen. Gruppen 

av cancerdiagnostiserade tonåringar uppvisar en signifikankt skillnad avseende högre skattning 

av summaindex för psykisk hälsa jämfört med referensgruppen. Inga övriga signifikanta 

skillnader över tid identifierades.  

 

DISKUSSION 

Gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar skattar högre fysisk funktion vid T7 jämfört med 

T5 vilket indikerar en förbättring över tid. Inga skillnader för någon av SF-36:s subskalor kunde 

påvisas mellan pojkar och flickor i gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar vid något 

mättillfälle (T5-T7). I jämförelse mot referensgruppen skattade dock gruppen med 

cancerdiagnostiserade tonåringar lägre fysisk funktion vid samtliga mättillfällen (T5-T7). 

Däremot uppvisade gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar högre självskattad psykisk 

funktion vid T5 och T7 jämfört med referensgruppen. 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar få skillnader i självskattad hälsorelaterad livskvalitet mellan personer som 

drabbats av cancer i tonåren 2-4 år efter diagnos jämfört med en referensgrupp i samma ålder. 

Det är dock viktigt att påpeka att detta gäller skillnader på gruppnivå. Meeske, Ruccione, Globe 

och Stuber (2001) redovisar i sin studie att hos överlevare av cancer i tonåren förekommer 

posttraumatiskt stressyndrom hos omkring 20 % av studiedeltagarna. En visuell inspektion av 

data från personer som drabbats av cancer i tonåren visar att det i gruppen finns personer med 
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mycket låga poäng på vissa av SF-36:s subskalor. En viktig uppgift för barnonkologisk vård är 

därför att tidigt identifiera dessa personer och erbjuda adekvat stöd då tidigare studier visar att 

ouppmärksammad stress till följd av trauma kan hämma den  psykosociala återhämtningen, 

vilket i sin tur kan leda till fysisk och psykisk funktionsnedsättning (Boscarino, 2004).  

Men det finns också studier som visar på mer positiva konsekvenser för individen till följd av 

allvarliga sjukdomar (Tedeschi & Calhoun, 1996). Dessa innefattar oftast förändringar på det 

personliga planet hos den drabbade individen. Vid positiv personlig utveckling används ofta 

begreppet posttraumatisk utveckling. Definitionerna av detta begrepp är flera men det beskrivs 

av Tedeschi & Calhoun (2004) som resultatet av en multidimensionell konstruktion avseende 

förväntningar, mål, beteenden samt identitet och utveckling. Andra förklaringar som förts fram 

till positiv personlig utveckling hos personer som drabbats av trauma är coping. Coping 

definieras som en persons förmåga att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande 

situationer. Schaefer och Moos (1992) identifierar tre coping-strategier efter ett trauma: pre-

trauma, vilket innebär att funktionen återgår till vad den var innan traumat; negativ utveckling, 

vilket innebär att funktionen upplevs som försämrad i jämförelse med före traumat samt; positiv 

utveckling, som innebär att en positiv utveckling av personens psykosociala funktion skett till 

följd av traumat. Gemensamt för båda definitionerna är att de ger relativt vag beskrivning av vad 

begreppet posttraumatisk utveckling innebär kliniskt men fungerar ändå som en referensram 

inom dagens forskning (Zoellner & Maercker, 2006). 

Flera studier stödjer teorier om en positiv personlig utveckling efter att ha drabbats av cancer i 

tonåren. Förändringar som rapporterats relaterat till  positiv posttraumatisk utveckling är känsla 

av ökad personlig styrka (Forinder & Posse, 2008), förbättrade relationer till andra människor, 

ökad uppskattning av livet och uppfattning av nya möjligheter (Karian, Jankowski & Beal, 1998; 

Tedesch & Calhoun, 2004), ökad optimism och mognad samt ökad empati och vilja att hjälpa 

andra(Karian, Jankowski & Beal, 1998). Två år efter diagnos (T5) genomfördes intervjuer med 

gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar i denna studie. Resultatet visade att ungdomarna 

upplevde sig ha en mer positiv syn på livet, ökat självförtroende samt förbättrade relationer till 

familj och vänner (Mattsson, Ringnér, Ljungman & von Essen, 2007). Sammantaget kan antas att 

deltagarna i denna studie som en följd av de stressfyllda situationer och svårigheter som de 

genomgått på grund av att ha drabbats av cancer i tonåren erfar en positiv personlig utveckling. 
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En alternativ förklaring kan dock vara att personerna har vant sig vid sin nuvarande fysiska och 

psykiska funktion och accepterar den (Sprangers & Schwartz, 1999).  

Anledningen till gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar bättre upplevda psykiska hälsa 

två år och fyra år efter diagnos i förhållande till referensgruppen kan beskrivas av en bättre 

utveckling av coping-strategier till följd av traumat som en cancerdiagnos innebär. Det kan 

spekuleras i att tonåringar är mer benägna att uppleva positiv posttraumatisk utveckling eftersom 

de inte har utvecklat tillräckligt effektiva coping-strategier för det trauma som sjukdomen 

innebär. Detta stöds av Skinner och Wellborn (1994) som beskriver att barn och tonåringar har 

liten erfarenhet av att hantera stress av den omfattning som cancer orsakar. Tedeschi och Calhoun 

(2004) menar att de som har utvecklat effektiva coping-strategier inte upplever lika stor positiv 

posttraumatisk utveckling då sjukdomen inte upplevts som lika ansträngande som för de utan bra 

coping-strategier.  

Att gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar upplever sig vara i ett sämre tillstånd fysiskt 

en lång tid efter diagnos jämfört med en referensgrupp är något som stöds av tidigare studier 

(Servitzoglou, Papadatou, Tsiantsis och Vasilatou-Kosmidis, 2009; Novakovic, Fears, Wexler, 

McClure, Wilson, McCalla & Tucker, 1996). Då behandlingen av cancer ofta ger upphov till 

biverkningar, är det sannolikt att detta påverkar hur tonåringarna skattar sin fysiska hälsa. Utöver 

pågående behandling skulle denna skillnad kunna bero på permanenta fysiska förändringar eller 

nedsatt fysisk funktion på grund av sjukdomstiden. På längre sikt kan biverkningar påverka 

livskvaliteten. Exempel på detta är infertilitet som utöver det primära problem det orsakar också 

kan ge psykiska och psykosociala problem (Schover, 2005a; Schover, 2005b).      

Jämförelsen mellan kön i gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar visar inte på någon 

statistiskt signifikant skillnad i någon av de uppmätta variablerna. Anderzén, Kihlgren och Sörlie 

(2008) rapporterar i sin studie att de fysiska förändringar sjukdomen och behandlingen medför 

påverkar tonårsflickor negativt med avseende på upplevd livskvalitet under sjukdomsperioden. 

Under tonårsperioden formas personligheten och den sexuella identiteten. Att då förlora fysiska 

egenskaper som starkt förknippas med kvinnligt kön kan upplevas som mycket jobbigt. I denna 

studie mäts livskvaliteten inte i den akuta fasen, utan i en fas där de fysiska förändringarna börjar 

avta. Det kan spekuleras i att de fysiska problem tonårsflickor påverkas av i Anderzéns et al 

(2008) och Puukoo, Hirvonen, Aalberg, Hovi, Rautonen & Siimes (1997) inte längre påverkar 
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lika starkt en längre tid efter diagnos. Detta motsägs dock av andra studier som visade att 

kvinnligt kön är en faktor som påverkar den skattade livskvaliteten negativt, även långt efter 

diagnos (Alessi et al., 2007; Zeltzer et al., 2008). Tidigare studier på samma grupp har genom 

klusteranalys påvisat skillnader mellan könen (Mattsson, El-Khouri. Ljungman & von Essen, 

2009). Studien visade att flickor uppvisade en sämre psykosocial funktion i jämförelse med 

pojkar i den akuta och förlängda fasen (T1-T4), men att båda könen uppvisade en förbättring 

över tid. I den aktuella studiens resultat kan inga skillnader mellan kön ses, emellertid kan det 

spekuleras i huruvida antalet personer i respektive grupp är för litet för att få ett korrekt resultat 

med den aktuella analysmetoden. 

 

Metoddiskussion  

Till studiens styrka kan sägas att gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar består av endast 

personer som insjuknat under tonåren, något som är ovanligt i den här typen av studier som ofta 

sträcker sig uppåt eller nedåt i åldrarna. Urvalet av studiedeltagare får ses som relativt homogent 

sett till ålder och tid från diagnos. Referensgruppen är relativt stor och ger en bra bild av hur 

svenska tonåringar skattar sin hälsorelaterade livskvalitet. Referensgruppen är även bra matchad 

i förhållande till gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar, sett till ålder och hemort. I 

tidigare studier inom barnonkologisk vård har syskon bildat kontrollgrupp (Zeltzer et al., 2008). 

Det har dock under senare tid uppmärksammats att syskon till barn och tonåringar som drabbats 

av cancer själva uppvisar negativ psykosocial funktion som en följd av den stressamma situation 

som det innebär att ha ett syskon under barnonkologisk vård (Houtzager, Grootenhuis, Hoekstra-

Weebers, Caron & Last, 2003).  

All data i gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar och referensgruppen är insamlade via 

telefonintervjuer. Detta är av betydelse då det har visats att svarsfrekvensen blir högre via 

telefonintervju, något som är stort värde när studiepopulationen är liten. Det har också visats att 

vid telefonintervjuer ökade den självskattade psykosociala funktionen jämfört med enkätsvar via 

post (Wettergren, Mattsson & von Essen, Submitted).  
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Analyserna är genomförda med icke-parametriska analysmetoder. Anledningen till detta är att 

parametriska analysmetoder kräver fler antaganden som förutsätter minst intervallskala samt att 

studiepopulationen är normalfördelad. Icke-parametriska analysmetoder gör istället färre 

antaganden angående fördelningen av studiepopulationen och används vanligen för analys av 

ordinalskalor (Polit & Beck, 2004). Då denna studie förlitar sig på ett instrument som bygger på 

ordinalskala får detta anses som den mest korrekta statistiska analysmetoden. 

Gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar kan anses vara förhållandevis liten, speciellt sett 

till frågeställningen då skillnaden mellan kön undersöks. Dock måste det tas hänsyn till det låga 

antal tonåringar som varje år insjuknar i cancer i Sverige, cirka 170 ungdomar mellan 10-19 år 

(Socialstyrelsen, 2008). Sett till denna statistik samt även jämfört med andra internationella 

studier har studien ett stort antal deltagare i gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar.  

Deltagarna i gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar har olika diagnoser som behandlats 

på olika sätt. Studier har visat att vilken typ av diagnos man har kan påverka hur tonåringar 

skattar sin livskvalitet (Hinds et al., 2009; Zeltzer et al., 2009; Alessi et al., 2007) och detta kan 

därför påverka resultatet. I vissa fall föll studiedeltagare bort ur gruppen med 

cancerdiagnostiserade tonåringar redan innan den första intervjun. Det kan diskuteras huruvida 

dessa individer kan vara de som mår allra sämst och av denna anledning inte orkar delta. Detta 

gör att resultatet på ett missvisande sätt kan visa på att ungdomarna i gruppen med 

cancerdiagnostiserade tonåringar mår bättre än de egentligen gör.  

SF-36 är ett generellt instrument som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Instrumentet ger endast 

ett mått på den självskattade livskvaliteten och inte någon förklaring till vad som ligger bakom 

det givna värdet. Det kan hävdas att SF-36 är ett för okänsligt instrument för att mäta livskvalitet 

en längre tid efter diagnos. Ett instrument som mäter fler parametrar och aspekter av 

hälsorelaterad livskvalitet skulle öka känsligheten och därmed troligen påvisa fler skillnader. 

Därtill kan ett instrument som är speciellt utformat för att mäta besvär som är förekommande 

flera år efter en cancerdiagnos i tonåren ge en bättre förståelse för vad som orsakar de fysiska 

och psykiska besvären.  

I resultatet kan takeffekter ses. Takeffekter uppstår när det mätinstrument som används i 

undesökningen har ett en maxgräns som gör att det blir svårt att uppfatta skillnader mellan 
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undersökningsgrupperna, då en stor del av deltagarna rapporterar enligt instrumentets maxgräns. 

Det kan innebära att deltagare som vill skatta sin livskvalitet högre inte kan göra detta då 

mätinstrumentet inte tillåter detta (Polit & Beck, 2004). SF-36 formuläret är uppbyggt på en 

ordinalskala. Takeffekter kan påverka resultatet genom att det ser ut som att båda grupper som 

undersökts upplever samma hälsorelaterade livskvalitet, trots att det egentligen kan finnas stora 

skillnader. Även golveffekter kan vara ett problem vid användning av SF-36, men anses inte 

påverka resultatet i denna studie. 

För att få en bättre förståelse för tonåringarna med cancer, skulle kvalitativa intervjuer 

genomföras som undersöker hur personer som överlevt cancer i tonåren upplever sin 

livssituation. Detta för att få en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar i deras 

vardagliga liv. Med dessa två metoder kombinerat skulle det även vara möjligt att se i vilken 

utsträckning dessa faktorer påverkar hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Slutsats 

Studien visar en förbättring av den självskattade fysiska hälsan hos de cancerdrabbade 

tonåringarna över tid. Den skattade fysiska förbättringen visas även i förhållande till 

referensgruppen. Gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar skattar sin fysiska hälsa lägre 

än referensgruppen, denna skillnad avtar  över tid. Trots en sämre skattad fysisk hälsa än 

referensgruppen, skattar gruppen med cancerdiagnostiserade tonåringar sin psykiska hälsa högre 

två år efter diagnos. Detta kan tyda på en psykisk och psykosocial utveckling relaterat till 

sjukdomen och vad den inneburit för individen, men kan även bero på en tillvänjning och 

acceptans av sitt nuvarande tillstånd. I studien visades inga signifikanta skillnader relaterat till 

kön, något som motstrider resultat från flera tidigare studier. Mer forskning krävs för att på ett 

bättre sätt påvisa huruvida kön har en inverkan på tonåringar med cancers hälsorelaterade 

livskvalitet.  
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