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Sammanfattning 
Att få ett cancerbesked är en omvälvande upplevelse. Kunskap kan underlätta att 

bemästra situationen. Sjukvården digitaliseras i allt större utsträckning. Det är av värde 

att sjuksköterskor är med i den utvecklingen för att få kunskap om och säkerställa att de 

eHälso-tjänster som utvecklas kommer patienter och närstående till nytta. Syfte: med 

studien är att beskriva patienters erfarenheter av att använda en applikation med  

anpassad information, via en surfplatta, inför och under strålbehandling mot 

prostatacancer. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ design med en induktiv 

ansats. Åtta informanter har intervjuats. Data har anlayserats med kvalitativ 

innehållsanalys.  Resultat: En del män som drabbas av prostatacancer uppger behov av 

mer information om sjukdom och behandling än de erhåller av sjukvården. Att få 

tillgång till anpassad och kvalitetssäkrad information via en app beskrevs som stödjande 

och tryggt, relaterat till att innehållet upplevdes pålitligt. Tillgång till app:en var 

värdefullt även för närstående. Kunskap om sjukdomen och vad den för med sig 

minskar oro för framtiden. Slutsats: Anpassad information via en applikation kan vara 

stödjande inför och under strålbehandling för män som drabbats av prostatacancer, men 

alla är inte redo för digital information och kommunikation. 

 

Nyckelord 
qualitative content analysis, prostate cancer, radiotherapy, information, tablet-based 

application 

Tack 
Varmt tack till Pauline Johansson för handledning och uppmuntran längs vägen. 

Abstract 
To be diagnosed with cancer is a life-changing experience. Knowledge and information 

can help to cope with the new life-situation. Health-care is furthermore becoming more 

digitized. It is of value that specialized nurses both learn and are active in developing 

new eHealth-services that are useful for patients and their next-of-kin. Aim: The aim of 

the study is to describe the experience of using a tablet based applicaton with 

specialized information before and during radiation-therapy among prostate cancer 

patients. Method: The study performed is based on an inductive approach with a 

qualitative content analysis of eight semistruced interviews. Result: Some of the men 

stresses a need for more elaborate and precise information about the diagnosis and the 

following treatment than they receive from the clinical staff. The accessibility to precise 

and quality-assured information through a tablet-based application was described to be 

assuring and trustworthy. The access to the tablet-based application was furthermore 

valuable for the next-of-kin. The increased knowledge of the diagnosis and the 

repercussions decreased the immediate and future anxiety. Conclusions: A tablet-based 

application with specialized information can be supporting and re-assuring for patients 

with prostate-cancer, both before and during treatment, even if some are not familiar 

with digitized information and interaction. 
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Inledning 

Cancersjukdomar ökar världen över och patienter med kronisk cancersjukdom lever allt 

längre tack vare nya behandlingsmetoder. För att möta den ökade incidensen fordras en 

högkvalitativ men också innovativ cancervård (Ringborg, Dalianis & Henriksson 2008). 

För många är det en omvälvande upplevelse att få ett cancerbesked. Det gör en 

människa sårbar och det finns inga garantier för att den behandling som erbjuds har 

önskad effekt. Många söker aktivt kunskap kring sin sjukdomssituation, andra vill inte 

veta någonting utan lämnar åt sjukvården att ta ansvar för allt kring dem och den 

sjukdom de drabbats av. I ett tidigare internt utvecklingsarbete, har patienter i enkäter 

uppgett att de önskar mer information, än den muntliga och skriftliga de får. De önskade 

framför allt mer information om sjukdomen och den behandling de ska genomgå. Det 

kan därför vara av värde att testa om anpassad information och funktioner i en 

applikation (i fortsättningen benäms app) som används under strålbehandlingsperioden 

kan ge denna information, fungera som ett extra stöd och göra det möjligt att öka 

patienters delaktighet och egenvårdskapacitet.  

 

Cancervård i utveckling 

I nationella Cancerstrategin (Socialdepartementet 2009) framgår det att ett av de 

viktigaste målen är att förbättra kvaliteten på omhändertagandet utifrån ett tydligt 

patientperspektiv. Identifierade punkter som behöver förbättras är bland annat att 

erbjuda patienter individualiserat kunskapsstöd, riktad patientinformation samt att 

patienter ska ges möjlighet till systematisk återföring av sina upplevelser till vården.  

Regionalt cancercentrum sydöst (2015) har, i ett av de sex löften som de gett till 

invånarna i regionen, fastslagit att patienter har rätt till att vara välinformerade och 

delaktiga genom hela vårdkedjan. Det i studien aktuella landstinget har som mål att 

erbjuda landets bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Definierade fokusområden för 

2018 är bland annat bra bemötande och delaktighet samt digitalisering och innovativa 

lösningar (Landstinget i Kalmar län 2017).  Med hjälp av ny teknik kan vården bättre 

möta patienters behov, som därigenom i högre grad kan bli mer delaktiga och 

självbestämmande (Socialdepartementet 2010).  
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Sjuksköterskans informationsansvar 

I Patientlagen (SFS 2014:821) vilken trädde i kraft 2015, utvidgades 

informationsplikten gentemot patienter. Den beskriver professionens skyldighet att göra 

patienter delaktiga i sin vård i syfte att stärka patientens ställning och att främja dennes 

integritet, självbestämmande och delaktighet. Sjuksköterskan ska verka för en 

patientcentrerad vård där delaktighet och bevarande av självbestämmande är centralt, 

vilket även påpekas i Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i onkologisk vård 

(Svensk sjuksköterskeförening 2009). Förutom att möjliggöra optimal delaktighet för 

patienten i vård och behandling, ska sjuksköterskan även kunna identifiera 

informations- och undervisningsbehov hos patient och närstående.  

Sjuksköterskans undervisande arbete blir allt viktigare framöver menar Bergh (2016), 

både genom den nya Patientlagen, men också på grund av den förväntade demografiska 

situationen, med en allt större andel äldre. Detta kommer att ställa större krav på att 

patienter klarar mer i form av egenvård (ibid). Tillgång till information möjliggör för 

patienter att ta ökat ansvar för sin egen hälsa, och för närstående att bli delaktiga. Denna 

utveckling leder till att sjuksköterskan får en mer stödjande och vägledande roll i 

förhållande till en mer kunnig och välinformerad patient (Svensk sjuksköterskeförening 

2014). 

Vidare belyses vikten av fokus på patientens egen förmåga att förvärva, förstå, kritiskt 

granska och använda information för att bibehålla och förbättra sin hälsa. 

Sjuksköterskan måste i möten med patienten utgå från patientens erfarenheter och 

kunskap. Författaren beskriver det som ett otydligt fält och det saknas kunskap om vad 

det innebär i förhållande till en patients lärande (Bergh 2016).  

Enligt Nationella vårdprogrammet om prostatacancer (Regionala cancercentrum (RCC) 

i samverkan 2015) ska patienter med prostatacancer erbjudas skriftlig och upprepad 

muntlig information. Innehållet ska redogöra för behandlingar, biverkningar, 

rehabilitering och egenvård. Socialstyrelsen (2012) tydliggör att varje individ ska ses 

som expert på upplevelsen av sin egen ohälsa, medan vårdrelationen beskrivs som 

asymmetrisk. Patienten blir beroende av andra för att kunna bli delaktig och utöva sitt 

självbestämmande och det är därför viktigt med individuellt anpassad information. 

Informationen behöver fyllas på, förtydligas, upprepas och följas upp under hela 

vårdprocessen (Socialstyrelsen 2012). 
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Informationens inverkan 

Brist på information är en återkommande synpunkt från patienter och patientföreningar. 

Det är därför viktigt att patienterna får skriftlig information som komplement till den 

muntliga, och får veta var de kan söka ytterligare information, till exempel via internet 

(RCC i samverkan 2015). Även Jangland (2011) visar att brister i information är en av 

de vanligaste orsakerna till att patienter och anhöriga kontaktar patientnämnden med 

klagomål. Bristande bemötande och bristande delaktighet gör att patienter tappar 

förtroendet för vården, vilket skapar osäkerhet och onödigt lidande. Författaren pekar på 

betydelsen av att gott bemötande och patientens delaktighet kontinuerligt prioriteras. 

Vårdkvaliteten kan förbättras och patientens delaktighet i vården kan öka med enkla 

digitala verktyg (Jangland 2011). 

Negativa erfarenheter avseende information och vård i samband med cancerbehandling 

kan ha långvarig negativ inverkan på patienters välbefinnande. Det visar en studie gjord 

i Finland, på män diagnosticerade med prostatacancer (Letho, Helander, Taari & 

Aromaa 2015). Även tidigare forskning indikerar på liknande resultat, att graden av 

tillfredsställelse vad gäller information har inverkan på upplevd livskvalitet efter 

avslutad behandling. Det är viktigt att tidigt identifiera specifika behov hos patienten så 

att informationen blir rätt anpassad (Davies, Kinman, Thomas & Bailey 2008).  

Enligt Mullaney (2016) finns det behov av att hälso- och sjukvården flyttar fokus från 

att ge den bästa behandlingen till att ge den bästa vården till patienterna. Tas patienterna 

bättre om hand och om vården ser till patienternas bästa så är det möjligt att både 

förbättra patienternas välbefinnande och behandlingseffektiviteten. Mer än en tredjedel 

av cancerpatienterna upplevde ångest som påverkade livskvalitet. I studien undersöktes 

faktorer som formar patienters erfarenheter av strålbehandling och där bristande 

förberedande information var en viktig faktor som kunde utlösa oro och rädsla hos 

patienter (ibid).  

Att vidmakthålla patienten informerad är en av förutsättningarna för att patienter ska 

känna sig delaktiga i sin vård i en högteknologisk miljö menar Lindberg (2016). 

Patienten bör ses som kapabel, bli tillfrågad och lyssnad till menar författaren. van 

Weert, Bolle, van Dulmen och Jansen (2013) visar att cancerpatienter anser att 

behandlingsrelaterad information är viktigast att få. Utöver det efterfrågas information 

om rehabilitering och att få möjlighet att diskutera realistiska förväntningar. Genom att 
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utveckla skräddarsydd kvalitativ patientinformation som motsvarar de enskilda 

patienternas behov kan nyttan för patienten höjas menar författarna. Att det är viktigt för 

patienter att få individanpassad information visar även Olausson (2017). Det kan öka 

delaktighet och påverka patientupplevelsen positivt. Vidare pekar författaren på vikten 

av att utvärdera vad som är viktigt och skapar mervärde för patienterna vid 

verksamhetsförändringar på strålbehandlingsmottagningar.  

Cancerpatienter besöker ofta internet som en källa till information både för att förbereda 

sig för sitt första besök hos sjukvården, men även för att söka svar på frågor som dyker 

upp längs vägen genom olika behandlingar och besked under sjukdomsprocessen 

(Hopmans et al. 2014). Det kan vara svårt för patienter att förstå viss information på 

internet. En websida konstruerad av personal visade sig inte vara optimal ur ett 

patientperspektiv, patienterna önskade mer detaljerad och konkret information jämfört 

med vad personalen trodde att de önskade. Resultaten indikerar att patienter och 

närstående måste vara med vid utveckling av websidor för att de ska komma till nytta 

för de som ska använda dem (ibid).  

eHälsa 

Begreppet eHälsa baseras på WHO:s definition av hälsa Tillägget av  ”e” tydliggör att 

digital teknik kan öka möjligheten att uppnå god, jämlik och tillgänglig hälsa (WHO 

2011a). Införande av ny teknik och nya tjänster kan möjliggöra kvalitetsutveckling av 

vården (Socialdepartemenet 2010). I syfte att bättre kunna möta patienters behov och 

förväntningar, ska vården erbjuda tjänster som utformas efter individens önskemål. För 

att öka tillgänglighet och användarvänlighet bör internet och sociala medier i ökande 

utsträckning användas som kommunikationsverktyg. Sveriges invånare är bland de mest 

digitaliserade i världen och Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting vill 

understödja arbetet att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i hälso- och sjukvården. 

De har utformat en vision för eHälsoarbetet fram till 2025 (Socialdepartementet 2016). I 

visionen betonas att modern informations- och kommunikationsteknologi ska underlätta 

för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg. Målet är att uppnå god 

och jämlik hälsa samt utveckla och stärka individens egna resurser för ökad 

självständighet (Socialdepartementet 2016).  

Det sker en snabb utveckling av eHälsotjänster och digitala produkter som stöd för 

hälsa. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2014) behöver sjuksköterskor utifrån sin 
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omvårdnadskompetens vara med tidigt i processen och påverka utvecklingen av de 

eHälsotjänster som utvecklas för att stödja omvårdnaden. I Strategi för sjuksköterskors 

arbete med eHälsa (2015) beskrivs sjuksköterskans ansvar för att skapa relationer med 

patienter och närstående baserade på en humanistisk människosyn även när digitala 

hjälpmedel används.  

Johansson (2012) menar att införande av mobil informations- och kommunikations-

teknik bör prioriteras på alla nivåer inom vården, även vid utbildning av sjuksköterskor. 

Kompetensen inom området måste ökas och slutanvändarna vara delaktiga vid 

utveckling och införande. Även Wälivaara (2012) menar att sjuksköterskor behöver ha 

ökad kunskap och förståelse, och betonar vikten av förståelse för hur digital teknik 

påverkar interaktionen mellan människor, vilket ligger till grund för att kunna ge god 

omvårdnad via eHälsotjänster.  

I ett forskningsprojekt vid universitetssjukhuset i Stavanger fick patienter med KOL 

låna med sig en surfplatta hem vid utskrivning från avdelningen. Patienterna kunde 

använda surfplattan till att kommunicera med personalen och med tillhörande utrustning 

mäta syrgashalten. Data från mätningen överfördes sedan till sjukhuset. Förutom att 

antalet dygn på sjukhus minskade upplevde patienterna en ökad trygghet (Krey 2014). 

Ett pilotprojekt har även genomförts av Axelsson (2013) där kvinnor med bröstcancer 

erhållit surfplattor med anpassad information under strålbehandlingsperioden. I 

projektet framkom att patienterna beskrev en upplevd nytta av surfplattorna. De kände 

sig bättre förberedda inför behandlingen, mer delaktiga i sin vård samt stärkta i sin 

position gentemot vården, och önskade få tillgång till surfplattan under hela 

sjukdomsprocessen (Axelsson 2013). 

Applikationer för surfplattor och smarta telefoner har utvecklats och utvärderas i 

forskningsprojekt i Sverige (Wengström 2014). Syftet var att stärka patienter att delta i 

sin vård för att öka livskvalitet. De hade möjlighet att rapportera sina symtom, ta del av 

samlad data kring hur symtomen utvecklats och få evidensbaserade råd om egenvård i 

olika situationer. Tekniken finns, menar Wengström, den kvarstående frågan är vad 

innehållet ska bestå av för att vara till nytta. Om nya applikationer ska vara 

meningsfulla och skapa trygghet är det viktigt att de utvecklas i samarbete med personal 

och patienter. De ska också innehålla interaktiv kontakt samt fungera som 

beslutsunderlag. Ett steg längre går Limén, Wallin och Andersson (2012) och menar att 
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utöver att samarbeta med de som ska använda tjänsten, måste samarbete etableras med 

forskning och industrin om framgång ska nås.  

Vikten av att vetenskapligt utvärdera nya e-tjänster poängteras i en rapport från 

näringsutskottet, både avseende nytta-risk men även vad det gäller kostnadseffektivitet 

(Limén et al 2012). Värden som delaktighet och nöjdhet beskrivs som viktiga när det 

kommer till nytta för patienten. God vård bör kännetecknas av hög kvalitet i de 

medicinska insatserna liksom tillgänglighet, information och bemötande. Identifierade 

barriärer för utvecklingen kan vara av ekonomisk karaktär, en stelbent syn på 

upphandling eller brist på intresse från ledningen. Utveckling och införande av 

eHälsoverktyg ställer krav på helt nya sätt att arbeta, menar författarna (ibid). Samtidigt 

kan det vara svårt att förutsäga vilka eHälsotjänster som kommer att bli framgångsrika i 

framtiden menar Hoyt, Sutton och Yoshihashi (2009). Faktorer som kan bidra är att det 

är ett helt nytt och unikt koncept, att det sparar tid och pengar, att det är lättillgängligt 

och användarvänligt. Frågor som rör säkerhet och integritet kan vara begränsande 

faktorer för utvecklingen av digitala tjänster i vården (ibid). Enligt Hofflander (2015) är 

ledarskap och organisationskultur helt avgörande när ny teknik ska implementeras i 

vården. Vidare menar författaren att de som arbetar inom vården bör vara med vid 

planering, genomförande och uppföljning. Det beskrivs som en komplicerad process 

som kräver tid, utrymme, förståelse och stöd till vårdpersonal på samtliga nivåer (ibid). 

Patientperspektivet 

Vårdvetenskap kännetecknas bland annat av ett patientperspektiv, där patienten är 

medelpunkten i vårdandet och ska ses som expert på sig själv (Dahlberg & Segersten 

2010). Patientperspektivet ska förstås som ett etiskt perspektiv som ställer krav på den 

som vårdar (och som fortsättningsvis avser sjuksköterskan). Av vikt är att 

sjuksköterskan kan försöka förstå hur patientens liv ser ut utanför vården, bortom den 

omedelbara vårdsituationen. Sjuksköterskan bör försöka se, förstå, beskriva, analysera 

och förklara hälsa, sjukdom, lidande och vård, som de erfars av patienterna. Även de 

närståendes perspektiv är viktigt att ha med i detta sammanhang (ibid).  

Enligt Svenaeus (2003) är den kropp som trasas sönder när någon drabbas av en 

sjukdom inte i huvudsak den biologiska, utan den levda och upplevda, den 

meningsskapande. Kroppen visar sig obegriplig och främmande och en känsla av att 

inte bemästra sin kropp kan infinna sig (ibid). Sjukdom gör kroppsligheten närvarande 
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på ett mer påträngande sätt menar Gadamer (2003) och det är först när något fattas 

människan som denne märker allt som fanns där innan. För att kunna hjälpa en patient 

måste sjuksköterskan se till hela patientens livssituation (Svenaeus 2003), vilket också 

poängteras av Dahlberg och Segersten (2010). De betonar vikten av helhetsperspektiv 

för att försöka förstå den enskilda patientens relation till hälsa, ohälsa, lidande och 

välbefinnande där varje förändring av kroppen medför en förändring av tillgången till 

världen och livet (Dahlberg & Segersten 2010).  

Alla sjukdomar rymmer ett upplevelseperspektiv menar Svenaeus (2003) eftersom 

sjukdomen bryter in och förändrar ens erfarenhetsvärld. Att förstå en patient handlar om 

att närma sig ett komplex av känslor och tankar som bottnar i en unik identitet och 

personlighet. Varje patient bär dock på en särskildhet som sjuksköterskan aldrig till 

fullo kan förstå. Sjuksköterskan måste lyssna in patienten istället för att tillskriva 

patienten sina egna uppfattningar om vad som är bäst för denne (Svenaeus 2003).  

För att kunna tillämpa patientperspektivet och hjälpa en människa framåt i sin 

hälsoprocess, behöver sjuksköterskan ha adekvat kunskap och förmåga att se hur det är 

för den som är sjuk (Dahlberg & Segersten 2010; Orem 1991). Sjuksköterskan måste 

använda sin kunskap, sina sinnen och sitt intresse för patientens berättelse, vad denne 

uttrycker och vad berättelsen är sprungen ur, och det är viktigt med en känslighet för 

nyanser i mötet med patienter (Dahlberg & Segersten 2010). 

Omvårdnad som stärker egenvårdskapacitet 

Orem (1991) betonar kunskap som en förutsättning för patientens delaktighet. 

Människan är en aktiv, självständig varelse som normalt har vilja och förmåga att ta 

hand om sig själv och att ta eget ansvar. Människan försöker göra sådant som är till 

nytta för henne själv och för andra, vilket Orem kopplar samman med egenvård. Varje 

människa är en helhet, då kropp och själ inte kan delas i två separata delar.  

Målet med omvårdnad är att främja normal funktion, hälsa och välbefinnande hos varje 

individ. Förutsättningen för att det ska uppnås är att individens egenvårdsbehov blir 

tillgodosedda. Behoven kan tillgodoses av individen själv eller av sjuksköterskan. När 

det sker kan det leda till att individen blir helt eller delvis beroende av andra och kan 

göra att denne måste anpassa sig till en ny och förändrad livssituation. Individen kan då 

vara beroende av omvårdnad i mindre eller större utsträckning för att få sina 
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egenvårdsbehov tillgodosedda och förhoppningsvis nå självständighet igen (Orem 

1991).  

Alla människor har egenvårdsbehov och de flesta vill själva tillfredsställa dem, vilket 

beskrivs som egenvårdskapacitet. I mötet med patienten är det sjuksköterskans uppgift 

att undersöka vilka egenvårdsbehov patienten själv har svårt att tillgodose, och sedan 

bedöma vad som kan och bör göras för att tillgodose dessa behov. Faktorer som kan 

påverka patientens möjlighet till egenvårdskapacitet kan vara kön, ålder, 

utvecklingsnivå, hälsotillstånd, social och kulturell tillhörighet, familjesituationen, 

livsstil och levnadssätt, samt miljöfaktorer och tillgängliga resurser. Målet för alla 

omvårdnadsinsatser är att patientens egenvårdskapacitet ska utvecklas (Orem 1991).  

Prostatacancer 

Prostatacancer är den tredje vanligaste cancerformen ur ett globalt perspektiv. I Sverige 

är det den i särklass vanligaste cancerformen hos män (Ringborg et al. 2008). Varje år 

diagnosticeras cirka 10 000 män med prostatacancer. De flesta som drabbas är äldre, 

cirka hälften är över 70 år, medan sjukdomen är ovanlig under 50 år (RCC 2016). De 

flesta män som diagnosticeras visar inga symtom utan de får veta att de bär på 

sjukdomen efter kontroll av ett blodprov (PSA). En mindre andel män har symtom före 

diagnos, såsom vattenkastningsbesvär eller skelettsmärtor, orsakade av cancern. Trots 

detta genomförs inte någon organiserad screening för prostatacancer i Sverige. 

Diagnosen bygger istället på bland annat anamnes, blodprover, palpation av prostata, 

ultraljud och biopsier, och metastasutredning som görs i förekommande fall (RCC 

2016). Prostatcancer delas in i låg-, mellan- och högriskcancer, och prognosen beror på 

cancerns utbredning och hur aggressiv den är (Ringborg et al. 2008). 

Att få ett cancerbesked kan väcka starka känslor såsom förvirring, ångest, chock och 

kris. Reaktionen kan se olika ut för olika individer, både hos de som drabbas men även 

hos de som står den drabbade nära (Natt och Dag 2009). Psykiska reaktioner som sätter 

ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter 

behandlingen (Socialstyrelsen 2016).  

Vid kurativt syftande behandling, kan olika behandlingsalternativ vara aktuella, såsom 

operation, strålbehandling eller hormonell behandling. En kombination av dessa kan 

också förekomma. Beslutet som tas om behandlingen kan påverka patientens 

livskvalitet under mycket lång tid framåt, kanske hela hans livslängd, relaterat till de 
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eventuella biverkningar av behandlingarna som kan uppstå. Sjukdomen  prostatacancer 

präglas än i dag av en hög dödlighet å ena sidan men också av ett högt antal beskedliga, 

små tumörer å andra sidan. Det är en stor utmaning för sjukvården att minska 

dödligheten utan att allt för många män behandlas i onödan (RCC i samverkan 2015). 

Strålbehandling vid prostatacancer 

Det är över 100 år sedan den första patienten med cancer fick behandling med 

joniserande strålning. Idag är strålbehandling vanligt förekommande inom onkologin. 

Mer än hälften av alla patienter med cancersjukdom genomgår strålbehandling någon 

gång under sin sjukdomsperiod. Vid strålbehandling utnyttjas den grundläggande 

skillnaden i hur tumörceller respektive friska celler tolererar strålning. Tumörceller har 

en sämre förmåga än friska celler att reparera de skador som strålningen ger cellens 

arvsmassa, vilket leder  till celldöd av tumörceller och förhoppningsvis bot av 

cancersjukdomen. Skador på friska celler yttrar sig som biverkningar av 

strålbehandlingen (Degerfält, Moegelin & Sharp 2008).  

Före behandlingen startar får patienten träffa läkare för information om kommande 

strålbehandling. Efter det träffar patienten en sjuksköterska för mer information, samt 

för att genomgå röntgen- och magnetkameraundersökning, vilka är underlag för 

planeringen av behandlingen. För patienter som genomgår strålbehandling mot 

prostatacancer innebär det flera besök på mottagningen, ibland 40 tillfällen, där det 

avsätts 15 minuter för den dagliga strålbehandlingen.  Detta innebär korta besök i en 

högteknologisk miljö och det kan vara svårt för sjuksköterskorna som genomför 

strålbehandlingen att hinna ge så mycket tid som patienten önskar eftersom tidsschemat 

ofta är pressat.  

Det är viktigt att patienter är lugna och trygga inför den dagliga strålbehandlingen, så de 

ligger stilla och medverkar till att behandlingen levereras noggrant (Degerfält et al. 

2008). Abrahamsson (2011) har visat att patienter kände sig förberedda och trygga inför 

start av strålbehandling efter att ha sett en informationsfilm om behandlingen. 

Patienterna uppgav att de hade önskat se filmen upprepade tillfällen. De önskade även 

specifik information, om sjukdomen samt vilka biverkningar som kunde uppkomma av 

behandlingen.  
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Problemformulering 

Ett cancerbesked kan väcka starka känslor såsom rädsla och oro inför framtiden. I 

samband med beskedet känner många som drabbats behov av att få information kring 

sin sjukdom och de behandlingar de ska genomgå till följd av den. Muntlig information 

ges vid upprepade tillfällen av sjukvården, och skriftlig diagnos- och 

behandlingsspecifik information delges också patienter. Det är dock många patienter 

som inte uppfattar all den information som ges i stunden och frågor och funderingar 

uppstår ofta efteråt. Det är inte ovanligt att patienter upplever att de inte erhållit 

tillräcklig information, och många söker ytterligare information, ofta på internet. 

Sjukvården bör i detta fall hjälpa till att tillgodose behovet av information för att 

undvika onödigt lidande för patienterna. Sjuksköterskor behöver i ökad grad förstå 

betydelsen av information, men också få ökad kuskap kring hur digital teknik kan 

användas inom sjukvården för att vara till nytta och skapa mervärde för patienterna.  

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att använda en applikation 

med  anpassad information och funktioner inför och under strålbehandling mot 

prostatacancer.  

Metod 

Studien har genomförts med kvalitativ design med en induktiv ansats (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012). Kännetecken för kvalitativ metod menar Henricsson och 

Billhult (2017) är att forskaren är flexibel och anpassningsbar samt har ett öppet 

förhållningssätt. Data i denna studie samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

(Polit & Beck 2016). 

Kontext 

Studien genomfördes på en mottagning som strålbehandlar cancerpatienter.  

Verksamheten är poliklinisk och länsövergripande. Mottagningen är lokaliserad på ett 

länssjukhus i södra Sverige.  
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Material 

Informanterna i aktuell studie tog del av anpassad information och funktioner med 

åtkomst via en app (Bilaga A). Det krävdes ingen inloggning och allt som skrevs av 

informanten skulle vara anonymt. App:en innehöll text, foto och film som var 

producerat av personal på den aktuella strålbehandlingen. Filmen som var inspelad på 

aktuell mottagning, visade och förklarade behandlingsprocessen. Det fanns 

kontaktuppgifter till strålbehandlingen, men även till andra relevanta funktioner såsom 

prostatasjuksköterska, kurator och patienthotellet. Den innehöll rekommenderade länkar 

till andra webbplatser, som var faktagranskade av sjuksköterskor och läkare som 

arbetade på strålbehandlingsmottagningen. En sida bestod av vanligt förekommande 

frågor, FAQ. Exempel på frågor kunde vara; ”Hur säkerställs att behandlingen hamnar 

på rätt ställe?” och ”Varför fick min granne färre antal strålningar än jag?”.  

Frågeformulär fanns, där informanterna hade möjlighet att utvärdera sin behandling och 

upplevelser i samband med besök på mottagningen. I app:en fanns det möjlighet att 

skriva egna reflektioner eller kommentarer. Det fanns även ett socialt forum, ett 

diskussionsforum. 

På surfplattans startsidan fanns endast relevant information om prostatacancer. Det är av 

vikt ur ett jämlikhetsperspektiv, enkelhet möjliggör för att alla som vill att kunna delta, 

oavsett tidigare vana vid teknik. Utvecklingen av funktioner i surfplattorna baserades på 

dels den tidigare studien som genomförts med patienter som behandlats för bröstcancer 

(Axelsson 2013), dels på erfarenheter av personal på berörd mottagning samt på svar 

från de enkäter som delades ut till patienter på den aktuella strålbehandlingen under 

våren 2014. I den tidigare studien utvecklades innehållet genom att tidigare patienter 

(n=5) som genomgått strålbehandling intervjuades i fokusgruppsintervju om vilket 

innehåll de skulle önskat sig om de haft tillgång till anpassad information via en app i 

en surfplatta (Axelsson 2013). 

I studien erbjöds tillgång till app:en via en surfplatta eftersom app:en inte finns 

nedladdningsbar under den här testperioden. Surfplattor från Apple iPad 2, Apple 

Computer, Cupertino, USA, användes. Inför uppstart av tidigare projekt testades ett 

antal surfplattor från olika leverantörer av projektgruppen. Störst vikt lades vid 

användarvänlighet och driftsäkerhet. Av de som då fanns tillgängliga på marknaden, 

visade det sig att Apple´s iPad var den som bäst svarade på ovanstående kriterier. Det är 
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samma surfplattor som användes i denna studie, men med uppdaterat och anpassat 

innehåll för gruppen män med prostatacancer.  

Urval och deltagare  

Med bekvämlighetsurval fick alla män (n=18), från mitten av januari till mitten av 

februari 2017, som påbörjade kurativ strålbehandling mot prostatacancer vid den 

aktuella mottagningen, erbjudande om deltagande i studien. Inklusionskriterier var att 

de planerades genomgå kurativ extern strålbehandling samt att de var svensktalande, 

med god verbal förmåga. 

Vid första besöket tillfrågades informanterna om de önskade delta i studien. 

Informanterna fick muntlig och skriftlig information (Bilaga B) om studiens syfte och 

genomförande av två lokalt ansvariga sjuksköterskor på strålbehandlingsmottagningen. 

Informanterna fick information om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 

som helst, utan att skäl behövde uppges. De som valde att delta skrev på informerat 

samtycke (Bilaga C). Fyra män tackade nej till deltagande, med skäl som ointresse, 

rädsla att förstöra surfplattan och dess innehåll och att inte vilja ha mer information. 

Informanterna var i åldrarna 56-76 år, kom från olika orter, och högsta avslutad 

utbildning var jämt fördelad mellan grundskola, gymansieskola och 

högskola/universitet. 

Informanterna använde appens innehåll och funktioner under strålbehandlingsperioden. 

Vid strålbehandlingsperiodens slut tillfrågades de om medverkan i en intervju. De 

(n=13), som gav samtycke till det, kontaktades via telefon av intervjuaren. Vid 

telefonkontakten uppgav två personer att de inte hade använt app:en speciellt mycket 

och ville därför inte intervjuas, två personer tackade nej utan att uppge skäl, medan en 

inte svarade trots upprepade kontaktförsök. De åtta informanter som återstod fick välja 

tid och plats för intervjun. 

Datainsamling 

Individuella, semistrukturerade intervjuer genomfördes efter att strålbehandlingen var 

avslutad. Denna intervjuform syftar till att få beskrivning av informanters erfarenheter 

(Polit & Beck 2016). Intervjuerna utgick från en intervjuguide (Bilaga D) och syftade 

till att beskriva informanternas erfarenheter av att få använda en app med anpassad 

information och funktioner under strålbehandlingsperioden. Följdfrågor i syfte att få en 
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rikare beskrivning ställdes. En pilotintervju genomfördes och bedömdes som lämplig att 

ingå i studien. Totalt genomfördes åtta intervjuer under april och maj 2017, på en av 

informanten vald plats. De flesta intervjuer genomfördes hemma hos informanten, men 

det förekom även i en konferenslokal på ett av länets sjukhus samt i en kontorslokal. 

Vid två intervjutillfällen var närstående närvarande. 

Intervjuerna inleddes med ambitionen att skapa god kontakt med informanten. Detta 

gjordes genom att följa Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer att god 

kontakt skapas genom att lyssna, visa intresse och respekt samt genom att vara tydlig 

med vad intervjuaren vill veta (Kvale & Brinkmann 2014). Surfplattan med appen fanns 

med vid tillfället för intervjun och under den senare delen av intervjun bads deltagaren 

att ”tänka högt” (van Someren, Barnard & Sandberg 2009) kring surfplattans innehåll 

och funktioner. Intervjuerna tog mellan 25-45 minuter att genomföra. Intervjuerna 

spelades in med en digital bandspelare. Intervjuerna transkriberades ordagrant och 

avidentifierades. De inspelade ljudfilerna lyssnades igenom och kontrollerades mot 

transkriberingen. Några små ändringar i transkriberingen gjordes i samband med det. 

Dataanalys 

Transkriberad data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Det är textens manifesta budskap som har analyserats.  

Inledningsvis lästes texten igenom i sin helhet två gånger i syfte att få en känsla för 

helheten. Därefter identifierades meningsenheter som svarade upp mot studiens syfte. 

Viss omgivande text inkluderades för att sammanhanget skulle kvarstå. Data 

bearbetades noga för att inga väsentliga delar skulle gå förlorade. Meningsenheterna 

kondenserades, utan att förlora centralt innehåll. Sedan kodades de kondenserades 

meningsenheterna. Koderna kontrollerades igen mot meningsenheter och 

kondenseringar. Koderna jämfördes med varandra i syfte att urskilja likheter och 

skillnader. De koder med liknande innehåll bildade underkategorier. Dessa utgjorde de 

slutliga kategorierna.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden baseras på riktlinjer från Vetenskapsrådet (2011) och Hermerén 

och Hjemdahl (2003). Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden i Linköping (dnr: 

2011/401-31; 2013/188-32) och av klinikchef (Bilaga E). Varje deltagare informerades 
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om projektets utformning och sina rättigheter. Alla informanter tillfrågades om de var 

villiga att delta, och de informerades både skriftligt (Bilaga B) och muntligt om studiens 

syfte och utformning. Alla informanter i studien tecknade ett ”samtyckeformulär”. 

Informanterna fick information om att resultatet kommer att användas till 

verksamhetsutveckling och  till vidare utveckling av digitala tjänster samt att det 

kommer att redovisas i form av en studentuppsats. Data behandlades konfidentiellt och i 

resultatet kan inte informanterna identifieras. Informanternas namn och telefonnummer 

lämnades inte till intervjuaren förrän de frivilligt valde att delta. All data förvaras i ett 

låst arkivrum på aktuell mottagning och kommer att förstöras när studien är avslutad. 

Det krävdes en ökad medvetenhet kring beroendeförhållande avseende datainsamlingen, 

då intervjuaren arbetade som onkologisjuksköterska på aktuell mottagning. Intervjuaren 

deltog inte i den dagliga strålbehandlingen av informanterna. Det var möjligt genom att 

det fanns två strålbehandlingsmaskiner på mottagningen och det var flera sjuksköterskor 

som arbetade samtidigt med att ge strålbehandling på aktuell mottagning. Intervjuaren 

har inte medverkat vid någon av informanternas strålbehandlingar eller haft någon 

kontakt med dem under deras strålbehandlingsperiod. En ytterligare faktor som 

minskade risken för beroendeförhållande var att informanterna intervjuades då de hade 

avslutat sin strålbehandling och blivit remitterade tillbaka till kirurgkliniken. De hade då 

inga planerade återbesök till strålbehandlingskliniken utan var helt avslutade där. 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att använda en app med  

anpassad information och funktioner inför och under strålbehandling mot 

prostatacancer. När analys genomförts framstod tio underkategorier som bildade tre 

kategorier: Erfarenheter av information, erfarenheter av nyttan och erfarenheter av 

användarvänlighet. 

Erfarenheter av information 

Informationsbehov 

Informanterna beskrev att behovet av information upplevdes som störst alldeles i början 

av sjukdomsprocessen, i samband med att cancerutredningen påbörjades, eller att de 

fick besked om att de drabbats av prostatacancer. Vidare upplevdes ett ökat 
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informationsbehov inför varje nytt steg i sjukdomsprocessen, till exempel inför uppstart 

av en ny behandlingsform.  

”Det var ju i början man läste…det är väl störst behov då…ja det är mitt 

system i alla fall jag försöker läsa på innan nånting va” (7) 

I intervjuerna framkom att informanterna själva sökte efter information på internet när 

det var något de undrade över, men det går åt mycket energi och ork till att söka 

information vid diagnosticering av en allvarlig sjukdom. De som hade fått en bok om 

prostatacancer av sin urologläkare i samband med cancerbeskedet, läste mycket i den. 

Förberedelse i form av att läsa på gav trygghet som gjorde det lättare att överlämna sig 

till sjukvården, en känsla av att ha gjort det man kunde själv. Genom att informera sig, 

att vara påläst minskade oron inför sjukdomen och vad den skulle föra med sig.  

Det var svårt att vara med och fatta beslut om vilken behandlingsform som skulle bli 

aktuell, en svår situation där information beskrevs som en förutsättning för att kunna 

vara med och fatta detta beslutet.  

”Ja det är självklart innan…för det första när man ska välja 

behandling…det är klart då behöver man mycket information, det är ju ett 

tungt beslut, det är det ju, för en lekman å ta…så där behöver man nog 

mycket information” (3) 

Informanterna beskrev även att de hade behov av information specifikt om 

strålbehandlingen inför uppstart av den. Det framkom även upplevelse av att redan ha 

införskaffat kunskap om strålbehandling innan tillgång till den anpassade informationen 

via app:en gavs.  

”Ja det var nog mellan jag fick beskedet och att det skulle bli…då tyckte 

jag väl att det var intressant att få reda på lite mer, för då var det ju 

bestämt, då var det ju allvar som gällde” (6) 

Mängd information 

Det kunde bli för mycket information vid olika tillfällen under sjukdomsprocessen, när 

information söktes på egen hand eller när information gavs av olika vårdpersonal. 

Informanterna berättar att det finns en stor mängd information om prostatacancer. De 

uppger ett behov av att sålla bland den informationen, framförallt den information de 
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sökte fram själva på internet. Det framkom erfarenheter av att det kan vara 

problematiskt att förhålla sig till all den information som finns på internet, att vilja veta 

mer om sin situation parallellt med svårigheter att veta vad som är relevant. I 

intervjuerna framkom även upplevelsen av att det inte var några problem att välja ut 

relevant information på internet. Det visade sig att det även kan vara svårt att minnas 

muntlig information som ges vid besök hos olika vårdgivare.  

”…man kommer inte ihåg allt, man är så inne i sitt på nåt vis så att 

man…ja man…man kommer inte ihåg att…alla goda råd man får” (4) 

Ambivalens kring information 

Informanterna berättade att det förekom ambivalenta känslor inför viss information, en 

känsla av att både vilja och inte vilja veta kunde infinna sig. Det kunde handla om vilka 

biverkningar som kunde uppkomma relaterat till strålbehandlingen.  De beskrev det som 

att i någon form skydda sig från viss information, eller att aktivt välja att inte veta allt.  

”Allt detta…jag brukar inte läsa detta för jag tycker inte det är roligt för 

då känner man sig mer sjuk än vad man är. Så var det lite faktiskt så.” (1) 

Vidare berättades det om dubbelbottnade känslor kring information även kan handla om 

prognosen. Det uttrycktes oro inför framtiden, om att bära på en känsla som innebar att 

både vilja veta mer om behandlingsresultatet, parallellt med att inte vilja veta något om 

det. 

”Hur stor är chansen att man lyckats i sitt arbete med strålningen? Å de 

finns ju ingen som kan svara konsekvent på det…det kanske är 

känsligt…man kanske inte vill heller” (2) 

Vikten av att sjukvården såg till individen och dennes individuella behov av information 

poängterades. Det framkom att behovet kan se olika ut för olika människor. Det kan 

bero på olika faktorer bland annat hur hemsituationen för individen ser ut, det vill säga 

vilket stöd i form av närstående och vänner som en individ har omkring sig.  

Erfarenheter av nyttan 

Informanterna hade tänkt använda app:en mer än vad de gjorde. De använde app:en 

under strålbehandlingsperioden, men i väldigt olika utsträckning, allt ifrån att ha läst allt 

innehåll, sett filmen, varit aktiva med att skriva kommentarer till att mestadels ha fyllt i 
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frågeformulären förekom. Ingen använde sig av det diskussionsforum som finns i 

app:en.  

Stöd 

I intervjuerna framkom att det var omskakande att få beskedet om att ha drabbats av 

cancer. Det beskrevs som ett dramatiskt besked att få. Allteftersom behandlingen 

fortskred och information erhölls, upplevdes livet mer hanterbart. Det framkom positiva 

känslor av att få tillgång till den anpassade informationen via app:en i den surfplatta de 

fått låna.  

”Fantastiskt att man bryr sig om en när man är så pass gammal”(4) 

”I och med omhändertagandet och informationen så tycker jag att det har 

väl känts som att man inte precis har kastat yxan i sjön” (5) 

Det berättades om att oron för framtiden var energikrävande och att oron minskades av 

att enkelt ha tillgång till anpassad och kvalitetssäkrad information som var skapad av 

personalen på det stället där behandlingen utfördes.  

”…och kan man då plocka fram information så då känner man en viss 

trygghet i saker och ting och den där [avser surfplattan]är jättebra.” (1)  

Det berättades att stöd av sjukvården var viktigt under hela sjukdomsprocessen. Det 

stödet behöver anpassas efter individ och efter situation.  Behovet kunde se olika ut för 

samma individ vid olika tillfällen. Stöd som avsågs kunde handla om att få svar på 

frågor som bars på, det kunde även handla om att bli sedd och för en informant att prata 

om annat än cancer och strålbehandling vid den dagliga strålbehandlingen, och på så vis 

synliggöra att denne var mer än en patient som får strålbehandling. Det beskrevs känslor 

av ensamhet och osäkerhet som uppkom i samband med patientrollen. Det beskrevs av 

några att det var stödjande att få tillgång till app:en under strålbehandlingen.  

”man är ny som patient, man lär sig ju som patient...det är svårt att veta 

vad som gäller” (8)  

Det kunde upplevas svårt att prata med personal om tankar och känslor som uppstår. 

Det kunde även vara svårt att ställa frågor som handlade om sjukdomssituationen. Det 

beskrevs som känslomässigt och svårt att uttrycka i ord och att det därför kan vara 

lättare att läsa än att prata om det. 
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 ”…utan man vill sitta hemma på kammaren och studera sin sjukdom och 

sin behandling…” (1) 

Det famkom även en annan dimension av stöd. En önskan om stöd som kan erhållas 

eller erbjudas patienter emellan. Att utbyta tankar och erfarenheter med andra i liknande 

situation, som genomgår strålbehandling mot prostatacancer samtidigt som de själva 

gjorde det. Det var önskemål om ett av sjukvården administrerat digitalt forum för 

kommunikation.   

”…man sluter ju sig kanske i sjukdomen å då är det värdefullt…då kan 

man utbyta lite erfarenhet nån som har gått kanske ett par veckor 

innan…å anonymt diskutera era problem som inkontinens och impotens å 

vad det nu är trängningar har jag haft problem med till exempel.” (5) 

”…jag vet inte…man är ju alltid väldigt ensam i sin sjukdom…” (2) 

Delaktighet  

Det poängterades att det är viktigt att känna delaktighet i det som sker i samband med 

sjukdom och behandling. För att kunna bli delaktig krävdes stöd från sjukvårdspersonal 

i form av exempelvis information. Det framkom reflektioner kring att utan eget 

engagemang uteblir delaktighet, vilket kan upplevas jobbigt. Det kan skapa en känsla av 

att stå utanför det som sker, samt ge oro som kan vara tärande. Samtidigt beskrevs 

tankar kring att det är svårt att veta hur någon själv kan öka sin delaktighet.  

”Jag tror att det är ganska viktigt att man engagerar sig själv i det här. 

Annars blir det lite jobbigt…om man bara låter det hända liksom, man 

blir inte delaktig på nåt sätt utan man bara är där och blir behandlad och 

man är liksom lite utanför va det tror jag inte är så bra” (3) 

Det framkom önskemål om att få vara mer delaktig i beslut kring den dagliga 

behandlingstiden. De beskrev hur den kan vålla oro, speciellt om ett arbete ska skötas 

parallellt med pågående strålbehandling. Det framfördes önskemål om att själv, digitalt, 

kunna boka sina behandlingstider. Det skulle underlätta att få ihop övriga bitar i livet 

med den dagliga strålbehandlingen.   

”Det var ett sånt där orosmoment innan man började, hur ska jag lösa det 

här, jag måste lösa det här med jobbet å för att jag ska kunna göra det å 
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det ska passa med busstider måste jag ha den här tiden bra om man kan få 

dom tider man önskar för att kunna justera i sitt eget liv liksom, att livet i 

övrigt ska funka så bra som möjligt då runtomkring…det tror jag är 

viktigt” (2) 

Kommunikation med personal 

Informanterna var medvetna om att det fanns möjlighet att skriva egna kommentarer, 

fritt och anonymt, i app:en. Det som skrevs i kommentarsfälten handlade om att de 

tyckte att allt fungerat bra. Det framkom tankar kring att det var ifall de upplevde sig 

missnöjda eller hade något klagomål, som de skulle skriva i kommentarsfälten, inte om 

allt fungerade bra. Det var ingen som skrev någon kritisk kommentar på någon av 

sidorna i studien. Det beskrevs samtidigt positivt att ha möjligheten att anonymt skriva 

någon kritisk kommentar. 

”Ja nu var ju personalen så gullig så dom ville man ju inte stöta sig med 

men nä det är ju klart att det är ju lättare att skriva nån synpunkt där 

va…” (7) 

Det framkom att det var en fördel att skriva anonymt eftersom det infann sig en känsla 

av beroendeställning till personalen som ger strålbehandling, vilket gör att det kan vara 

svårt att framföra kritik till personalen.  

”Fast det är ju inte alltid lätt att göra det ändå va när man är i en sån 

situation va man är ju liksom beroende av alla människorna där” (3) 

Samtidigt som det beskrevs att anonymitet inte var viktigt, i och med patientrollen blev 

tillvaron transparent i någon mening. 

”…för mig spelar det ju ingen roll om man är anonym eller inte man är ju 

patient och då måste man liksom acceptera det du kan inte dölja 

nånting…” (8) 

Tveksammhet till att använda app:en för att ställa frågor till personalen om sin 

individuella sjukdomssituation framfördes. Ingen i studien använde den funktionen i 

app:en. Det beskrevs att muntlig kommunikation med personalen föredrogs, framför att 

skriva i app:en, kring det som handlade om till exempel biverkningar av behandlingen. 
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”…jag känner inte att det hade varit rätt instans å ställa såna frågor till 

er egentligen om min privata utveckling på den medicinska sidan va…” 

(2) 

Närstående till informanter 

De av informanterna som hade närstående boende i samma bostad som sig själva, 

visade innehållet i app:en för dem. Det framkommer att närstående använt app:en 

självständigt. Det upplevdes värdefullt för närstående vuxen att se foton och filmen på 

”strålkanonen” och det ledde till ökad förståelse för det maken gick igenom. Det 

framkom att närstående fick svar på frågor genom att läsa och leta vidare i app:en. För 

en tonårig närstående var app:en mycket värdefull framkom det. Hen hade vid 

upprepade tillfällen läst och använt innehållet och fick genom det kännedom om fakta 

kring strålbehandlingen, i ett tidigare skede och mer omfattande än föräldern hade. Det 

var inte surfplattan i sig tonåringen var intresserad av, då familjen redan hade flera 

sådana hemma, det var innehållet i den. 

”…X var väldigt intresserad av att veta vad pappa gick igenom…jag tror 

att det var till väldigt stor glädje för X… [..]…”X visste detta innan jag 

berättade [avser hur det ser ut inne i behandlingsrummet]” (1) 

Erfarenheter av användarvänlighet 

Befintligt innehåll 

Texten i app:en uppfattades som enkel att förstå och överensstämmande med 

erfarenheter som de upplevde i samband med strålbehandlingen. Genom att fylla i ett 

frågeformulär i app:en blev det som en avstämning även för egen del. Det framkom 

tankar att app:en användes mest för personalens skull, så att personalen skulle få in 

information som utvärdering på behandlingen, för att kunna utveckla verksamheten 

framgent. Innehållet i app:en, text och foto, beskrevs som pålitligt och det upplevdes 

som tillförlitligt då det kom från den klinik som de skulle få sin behandling på.  

”…den var skriven till folk som inte kan cancer…ehh…den var bra 

skriven helt enkelt. Den var enkel. Den var lättfattlig. Annars är ju risken 

att man skriver på ett akademiskt språk men det var den inte här. Den var 

bra gjord. Jag tyckte den var jättebra.” (1) 
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”Man vet ju att det som står här i Frågor och svar till exempel är ju sånt 

som är bra grejer va, det man vet vetenskapligt å så vidare. På det sättet 

är det ju jättebra, att man kan lita på det.” (3) 

Foto och film beskrevs som viktiga format att ha med i app:en, det var format som var 

lätta att ta till sig. Genom att se dessa gick det lättare att skapa sig en uppfattning om 

hur det såg ut på strålbehandlingen och hur det fungerade att få behandlingen. 

Informanterna berättade om föreställningar som förekom om strålbehandling och de 

beskrev det som en miljö som inte är välkänd för dem sedan tidigare.  

”…för det kan man ju ha lite fantasier om hur det ska va ska man ligga 

fastspänd…hur gör maskinen…för den mycket liv å så vidare…det kan 

man ju fundera på men då är det ju bra med en bild så att man ser…det 

tycker jag.” (3) 

Saknat innehåll 

Det framkom förslag från informanterna på nytt innehåll i app:en. Önskemål framfördes 

om att kunna läsa individuell medicinsk information i den. Då avsågs fakta om en själv 

och ens egna sjukdomssituation, liknande en journal, med datum för olika 

undersökningar och resultat av undersökningar och prover. Detta skulle dessutom kunna 

vara ett bra stöd för minnet, framkom det. Ytterligare önskemål var att i app:en ha 

möjlighet att läsa sitt individuella resultat av strålbehandlingen samt att få läsa om sin 

individuella prognos.  

”…man skulle kunna haft mer information om bilden av vad som händer 

efter strålningen…(2)  

Det önskades mer information i app:en om den diet som patienter rekommenderas följa 

före och under pågående strålbehandling mot prostatacancer. Det upplevdes svårt att 

följa den dieten och att det kunde underlättat för dem med mer om detta i app:en. Det 

framkom önskemål om hjälp med och tips på enklare fysisk aktivitet, eftersom det 

upplevdes svårt att bemästra det på egen hand. 

”…ska vi kalla det för rehabilitering..[..]..eh för jag tror det skulle ha 

behövts. Det blev ju så att jag körde hem och så satte jag mig här och 

liksom blev hängig. Eh det var alldeles för mycket soffsittande” (8) 
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Teknikaspekter 

I intervjuerna framkom upplevda svårigheter med tekniken, som att app:en inte gick att 

öppna. Surfplattan fick tas med till mottagningen vid två tillfällen för att få hjälp att 

komma igång och det påverkade intresset att använda den på nytt negativt. Det förekom 

att mobilnätet hemma inte fungerade, utan eget wifi fick användas. Då det var bekant 

för informanten sedan tidigare var det inget som vållade något bekymmer. För en 

informant blev tangentbordet engelskt, men det löstes med närståendes hjälp. Det 

uttrycktes vidare en vilja om att ha tillgång till app:en på sin egen dator, med teknik som 

upplevdes bekant. Samtidigt beskrevs det som ett sämre alternativ, upplevelsen var att 

app:en användes mer frekvent just för att den var på en egen enhet.  

”Nja jag gillar inte iPad det är liksom bakvänt för mig, men det är ju som 

man är van va…men då tycker jag att det är så mycket enklare med det 

man kör med.” (8) 

De informanter som fått en bok om prostatacancer av personal i sjukvården i samband 

med diagonsen, uppgav att de läste mycket i den. De hade även läst i den pappersfolder 

som de fått hemskickad tillsammans med kallelsen till strålbehandlingsmottagningen. 

Det framkom att det upplevdes enklare att läsa i boken och foldern jämfört med digitalt 

på surfplattan. Det framkom även att det inte var några problem alls att läsa digital text. 

De som föredrog att läsa i pappersformat reflekterade kring om det hade med deras 

ålder att göra samt om ointresse för digital teknik spelade in. 

”…ja uppriktigt sagt så är jag oerhört ointresserad av det här med 

datorer…så jag har inte hängt på vågen faktiskt.” (4) 

”Det är klart det skadar ju inte att ni har både den där lilla 

informationsbroschyren ni hade…det kanske är en del som inte är så vana 

för att vi kommer ju upp i åldersklassen som jag är i som hamnar i det här 

så att…nä en kombination är nog det bästa.” (7) 

Informanterna berättade om en känsla av rädsla att förstöra något i app:en eller med 

surfplattan. Rädsla att förstöra något, kunde även utgöra ett hinder för att leta vidare på 

sidor i app:en efter information eller få svar på frågor som fanns. Det gjorde att de drog 

sig för att byta kapitel och läsa vidare. En informant tackade nej till deltagande i studien 

på grund av rädsla att förstöra något med tekniken.  



  
 

23 

”…men samtidigt sitter det i en att man förstör nåt men det kanske man 

inte hade behövt jag tror dom sa nåt om det att det går att fixa...[..]…jag 

har sett listan så att säga det har jag gjort men inte varit in på dom som 

sagt jag var rädd å förstöra…” (4) 

Diskussion  

Syftet med studien var att genom semistrukturerade intervjuer beskriva patienters 

erfarenheter av att använda en app med  anpassad information och funktioner inför och 

under strålbehandling mot prostatacancer. Resultatet visar att det förekom ett ökat 

informationsbehov inför start av strålbehandling. Vissa upplever behov av mer 

information än den som tillhandhålls av sjukvården. Skillnader i att bemästra 

informationssökning förekom. Ambivalenta känslor inför viss information förekom och 

informationsbehovet är individuellt. Att få tillgång till app:en beskrevs som stödjande 

och tryggt, relaterat till att innehållet gick att lita på. Kunskap och att vara påläst 

minskade oron för  sjukdomen och dess konsekvenser. Önskan om att vara mer delaktig 

framkom. Det framkom även önskemål om innehåll rörande individuellt information i 

app:en, såsom sjukdomshistoria. Många är redo för information och kommunikation 

digitalt via en app, men inte alla. Befintligt diskussionsforum i app:en användes inte, 

trots att ett sådant efterfrågades. 

Resultatdiskussion  

Behovet av information visade sig vara störst i samband med diagnos, men det förekom 

även ett ökat informationsbehov inför start av strålbehandlingen och inför varje nytt 

steg under behandlingsprocessen. Det förekom informationssökning på egen hand, ofta 

på internet, vilket är i linje med tidigare studier (Hopmans et al. 2014; Milne, Spiers & 

Moore 2008). Att tillgodose patienters behov av information är en viktig förutsättning 

för att patienter ska känna sig delaktiga (Lindberg 2016), och om behovet av 

information inte uppfylls kan det leda till långtgående konsekvenser i form av 

försämrad livskvalitet (Davies et al. 2008; Letho et al. 2015; Mullaney 2016). Liknande 

resultat visar Nicolaisen, Müller, Patel och Aminda Hanssen (2014), men de belyser 

även vikten av uppföljning efter avslutad behandling. Speciellt avseende information 

och patientutbildning kring symtom som sexuell dysfunktion och dysfunktion från 

urinvägarna, vilka är vanliga besvär efter behandling mot prostatacancer (Cockle-

Hearne et al. 2013). 
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Det upplevdes vara både enkelt och svårt att söka information på egen hand allt ifrån att 

det inte var några problem alls att själv hitta relevant information, till att några avstod 

helt från att söka på egen hand. Skäl som uppgavs var att det var för energikrävande att 

förstå vilken information som var relevant för dem. Alla hade tillgång till dator och 

internet, men alla använde sig inte av det. Enligt Zwijsen, Niemjier och Hertogh (2011) 

har alla ännu inte tillgång till internet eller klarar av att vara aktiva i 

informationssökning, vilket pekar på risken för denna patientgrupp att missgynnas i en 

allt snabbare utveckling av digital sjukvård. Deras behov måste också tillgodoses och 

det är en spännande tid, där pappersfoldrar möter webbsidor. Än så länge, ingen vet hur 

länge, så efterfrågas båda delarna av patienter. Enligt en undersökning om svenskars 

internetvanor (Davidsson & Thoresson 2017) krymper den digitala klyftan stadigt i 

Sverige, även om en halv miljon svenskar ännu inte är uppkopplade 2017. Vidare visar 

undersökningen att, precis som resultatet i denna studien indikerar, att bara för att det 

finns uppkoppling till internet är det inte säkert att en person har nytta av internets 

möjligheter. För att vara delaktig digitalt krävs en viss digital kompetens. Bland de som 

står utanför internet är ålder en av de viktigaste faktorerna. Individer med högre 

utbildningsnivå och högre hushållsinkomst visar högre nivåer av uppkoppling mot 

internet. Av de som är änkor eller änkemän är det hälften som inte använder internet. 

Män använder internet mer än kvinnor (Davidsson & Thoresson 2017), vilket blir lite 

motsatt till resultatet som visas i aktuell intervjustudie och i Axelssons (2013). 

Kvinnorna i Axelssons (2013) studie var mer aktiva användare och beskrev en högre 

grad av upplevd nytta av att använda en liknande app, med information om bröstcancer, 

jämfört med männen i denna studien.  

Även om behovet av information är stort kan det bli för mycket information och det är 

viktigt att sjuksköterskor ser individen och dennes enskilda situation, att alla har det 

olika. Det menar även van Weert et al. (2013) som pekar på ett behov av skräddarsydd 

patientinformation, vilket kan vara ett stöd i de upplevelser av dubbla känslor som 

framkom i resultatet. Att både vilja och inte vilja veta. Även Wolpin, Parks, Galligan, 

Russell och Berry (2016) föreslår skräddarsydd patientinformation. De menar att 

informationsbehovet förändras under pågående strålbehandling. Patienters behov av 

information om prognos, sjukdomsstadie och biverkningar varierar med tid och kan 

återkomma under behandlingsperioden. En bit in i behandlingen var det av värde att 

patienterna fick bekräftelse på att de valt rätt behandling, speciellt om de själva varit 

med och tagit beslut om behandlingsval. Författarna menar att digitala vertyg kan vara 
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till nytta för patienter som ska genomgå strålbehandling, då de kan erhålla skräddarsydd 

information som följer patienters behov. Enligt Regionala cancercentrum i samverkan 

(2015) ska patienter få stöd i att hitta relevanta sidor på internet utöver den information 

som sjukvården erbjuder. Det visar vikten av att bedriva vård med eHälsotjänster, som 

utgår från patienters erfarenheter och kunskap och är enligt Bergh (2016) ett outforskat 

fält som det behövs mer kunskap om. 

App:en användes i olika omfattning men kunde upplevas som användbar för ökad 

trygghet, delaktighet och kommunikation med personalen. Den kunde också vara ett 

stöd för närstående. För även om alla inte använde appen i så stor omfattning, visade det 

sig att det är trygghetsskapande att enkelt ha tillgång till kvalitetssäkrad information 

hemma, ett stöd från sjukvården för att patienter ska kunna bli delaktig i det som sker 

när hälsan är allvarligt hotad. Det beskrevs som viktigt att känna sig delaktig, och att 

inte känna sig delaktig kan skapa en känsla av utanförskap och orsaka oro. Patientrollen 

i sig skapade en känsla av osäkerhet och Jangland (2011) pekar på betydelsen av gott 

bemötande och att patientens delaktighet prioriteras för att inte skapa onödig osäkerhet 

för patienter. Mullaney (2016) vill flytta fokus från att ge patienter bästa behandling till 

att ge dem bästa vården, vilket skulle kunna minska oro och rädsla hos patienter. 

Genom att se till patienternas bästa finns möjlighet att både öka välbefinnande och 

behandlingseffektivitet menar Mullaney (2016).  

Enligt Lamers et al. (2016) rapporterade 1/3 av patienterna, efter behandling av sin 

prostatacancer, missnöje med den information de fått. De skattade även lägre värden på 

frågor om livskvalitet jämfört med de som var mer nöjda med den information de fått, 

och det handlade både om fysiska och psykiska besvär. En svensk studie (Sundberg et 

al. 2017) visar att tillgång till en app under strålbehandling, med möjlighet att 

sjävrapportera symtom och få tillgång till evidensbaserade egenvårdsråd, gjorde att 

interventionsgruppen vid avslut av strålbehandling upplevde mindre trötthet och mindre 

symtom från urinvägar jämfört med en kontrollgruppp. Det resultatet kvarstod även tre 

månader efter avslutad behandling.  

Det framkom en önskan om att vara mer delaktig, och ett konkret exempel på 

delaktighet som framkom var önskemål om att själv kunna boka in sina 

behandlingstider digitalt. Behandlingstiderna är något som vållar en del oro för hur det 

ska gå att få ihop vardagen under de veckor som behandlingen pågår, särskilt om ett 

arbete sköts parallellt med behandlingen. Att patienter vill vara med och påverka sina 
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dagliga behandlingstider visar även Olsson (2017) i sin avhandling. Enligt Orem (1991) 

är kunskap en förutsättning för delaktighet. Genom kunskap om sin situation ökar 

möjligheten till egenvårdskapacitet som syftar till att tillgodose egenvårdsbehov. 

Genom att tillgodose behov av information som finns inför situationer såsom uppstart 

av strålbehandling kan sjuksköterskan stärka individens egenvårdskapacitet (ibid). En 

app med skräddarsytt innehåll och möjlighet till kommunikation skulle kunna bidra till 

det. Det skulle också kunna innebära att maktförhållandet mellan sjukvårdpersonal och 

patienter påverkas, vilket kan bli en utmaning för sjukvården med patienter i nya roller, 

med stark egenvårdskapacitet. Då män med prostatacancer löper risk att drabbas av 

biverkningar som kan påverka livskvaliten negativt, både fysiska och psykiska 

biverkningar (Jemal 2011) finns det all anledning att figurera ut nya vägar att stärka 

deras egenvårdskapacitet.  

Informanterna föredrog muntlig kommunikation med personalen framför att skriva till 

personalen i app:en, men de skrev trots detta en del positiva kommentarer. Det framkom 

dock att det var bra att ha möjligheten att skriva kommentarer ifall det hade varit någon 

situation som kunde upplevts svår att tala med personalen om, eftersom de befann sig i 

en form av beroendeställning till personalen på strålbehandlingen. I en norsk studie 

(Krey 2014) upplevde patienter som lånade hem surfplattor för att kommunicera med 

personal, en ökad trygghet hemma tack vare denna möjligheten. Det framkom dock inte 

att möjligheten till kommunikation gav ökad trygghetskänsla i denna studie. Däremot 

att den kvalitetssäkrade informationen de fick tillgång till gav ökad trygghet. 

Innehållet i app:en beskrevs som lättfattligt och pålitligt men individuell information 

efterfrågades relaterat till den egna sjukdomshistorian, resultat av strålbehandlingen och 

prognos. Enligt Sillence och Mo (2014) finns det ett antal websidor och forum på 

internet med möjlighet att kommunicera och utbyta personliga erfarenheter och 

berättelser om att bära på sjukdomen prostatacancer. Det finns dock lite kunskap om hur 

dessa påverkar män med prostatacancer. Författarna menar att resultatet indikerar att de 

flesta av dessa sidor är bra och bör ses som viktiga komplement till den information 

som sjukvården ger, och att endast ett fåtal innehåller inadekvat information. Tidigare 

studier (Duffecy et al. 2013; Ziebland & Wyke 2012) visar att det kan vara både positivt 

och negativt att dela erfarenheter med andra i liknande situation på internet. Det kan 

bidra positivt till psykosocialt mående, men det kan även leda till ökad oro för 

sjukdomen och behandlingar som hör till. Det fanns också en önskan om att kunna 
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diskutera med andra som var i samma situation. Huber et al. (2011) visar att det kan 

underlätta för män under behandling mot prostatacancer att hantera sin situation, genom 

att interagera online och få socialt stöd av andra i liknande situation. En onlinevänskap, 

där patienter delar berättelser som ger igenkänning och generar andra perspektiv än ens 

egna på liknande upplevelser, vilket kan ge värdefulla insikter (Dickersom, Reinhart, 

Boemhke & Akhu-Zaheya 2011). Att drabbas av prostatacancer kan påverka en mans 

självbild och självförtroende, och det kan vara svårt att kommunicera kring det. Att se 

andra män på film, i en empatisk kontext, berätta om vad de tyckte var väsentligt när de 

drabbades av samma sjukdom kan vara stödjande och ha positiv effekt på individens 

rehabilitering. Det männen ville förmedla för att ge stöd till andra drabbade av 

prostatacancer sammanfattas i de fyra kategorierna; Det var förfärligt men jag klarade 

mig igenom det, De är bara du som kan ta dig igenom det, Jag har inte förändrats 

massivt och Var delaktig (Cockle-Hearne, Cooke & Faithfull 2015). 

 I app:en fanns ett forum med möjlighet att diskutera patienter emellan, som ingen av 

informanterna använde sig av, trots att denna möjlighet efterfrågades. En ökad förstålse 

kring detta fenoment kan belysas genom en studie från Danmark (Bjørnes, Laursen, 

Delmar, Cummings & Nøhr 2015), där författarna visar att användarna i en online 

supportgrupp för män med prostatacancer är mycket olika avseende hur involverade och 

hur aktiva i forum på internet de är. Några såg sig som aktiva användare, trots att de inte 

skrev någonting, de läste istället mycket som andra hade skrivit. Det var endast några få 

av dem som klarade av att starta igång och upprätthålla en dialog. Författarna menar att 

det därför behövs patienter som är medproducenter, som har som ansvar att driva och 

hålla i dsikussioner på internetforum. Äldre danska män finner det relativt naturligt att 

kommunicera med varandra via internet. Detta visade sig inte i föreliggande studie, där 

några beskrev sig som för gamla för att använda digital teknik, vilket även framkommer 

i Davidsson et al. (2017). Att ålder kan vara ett hinder framkommer även i en studie 

genomförd på en strålbehandling i Japan (Suzuki et al. 2015) som behandlar män med 

prostatacancer. Patienternas självrapporterar visserligen en hög acceptans av att använda 

pekskärmar för enkätundersökning i väntrummet, men författarna beskriver att den 

typen av undersökningar innebar svårigheter i ökande grad med stigande ålder. 

Socialdepartementet betonar, i visionen för eHälsoarbetet 2025, att målet med att 

använda modern informations- och kommunikationsteknologi är att uppnå god och 

jämlik hälsa. Det ska underlätta för den enskilde att vara delaktig, samt utveckla och 
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stärka individens egna resurser (Socialdepartementet 2016). Resultatet visar dock att 

alla inte är redo för att använda digital teknik ännu. Det var inte tillgången till tekniken 

eller internet som hindrade informanterna, alla i studien hade tillgång till detta, utan 

brist på intresse eller för hög ålder var skäl som angavs. Det är viktigt att vara lyhörd för 

och medveten om att det finns individer som av någon anledning inte vill, kan eller 

klarar av att använda digitala verktyg. Annars finns risk att målet med jämlik vård inte 

uppnås. Enligt Zwijsen et al. (2011) är det sjuksköterskan som har till uppgift att bidra 

till att denna grupp får sina behov tillgodosedda. 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativ metod är 

lämplig för att undersöka människors uppfattningar (Kristensson 2014) och utgår från 

studiesubjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg 2008). Det kvalitativa synsättet 

riktar intresset mot individen och söker likheter eller skillnader. I studien valdes 

induktiv ansats framför deduktiv, då en förutsättningslös analys av data svarar mot 

studiens syfte. Utifrån syftet anses vald metod relevant och har besvarat syftet. Området 

är relativt outforskat så en empirisk studie var av värde att genomföra. En kvantitativ 

ansats uteslöts då antalet möjliga informanter var relativt få relaterat till en begränsad 

tidsram. Dessutom eftersöktes en förståelse för hur ett nytt fenomen upplevdes av 

informanterna. Ambitionen har varit att noggrant beskriva och motivera arbetsprocessen 

under studiens genomförande. Trovärdighet stärks genom att redovisa styrkor, svagheter 

och beskriva hur analysen gått till (Polit & Beck 2016).  

Intervjuarens förförståelse färgar, enligt Graneheim och Lundman (2014), resultatet i en 

kvalitativ intervjustudie, dels genom intervjusituationen och även i tolkningen av texter. 

Fortlöpande under studiens gång har förförståelsen reflekterats över, vilket  är 

betydelsefullt enligt Polit och Beck (2016) då det finns risk att tanke, minne och öga 

söker sig till det som redan är bekant. Intervjusituationen kunde upplevas utmanande, då 

det kom upp ämnen som var viktiga för informanten men som inte direkt svarade mot 

syftet i studien. Dessa ämnen har ej haft direkt inverkan på resultaten men bedöms ha 

lett till en tryggare situation med ökat förtroende för informanterna och till att data fick 

ett rikare innehåll. Det kan vara svårt för informanterna att förstå studiens syfte om 

intervjuaren låter för mycket av sin bakgrundskunskap om vårdsituationen framkomma 

under intervjutillfället. Dock har informant och intervjuare inte någon vårdrelation 

sedan tidigare, vilket stärker studiens pålitlighet.   
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Med ett bekvämlighetsurval erbjöds alla som uppfyllde inklusionskriterierna under en 

5-veckorsperiod möjlighet att delta i studien. Målet var att det skulle representera 

gruppen män som får strålbehandling mot prostatacancer i aktuellt landsting. Så en 

styrka i datainsamlingen är just att informanterna kommer från orter över hela länet, 

samt att det finns en variation avseende ålder Ett varierat urval kan öka möjligheten för 

olika perspektiv på fenomenet (Graneheim & Lundman 2012). En styrka med urvalet i 

denna studie var att även de med lite mindre teknikvana valde att delta, vilket bidrar 

med olika perspektiv. En svaghet kan vara att de inte använde app:en i så stor 

utsträckning, vilket är ett värdefullt resultat i sig. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är 

det inte säkert att de mest vältaliga och samarbetsvilliga är de som ger den mest 

värdefulla kunskapen om ämnet. Ytterligare kriterier hade kanske även det påverkat 

resultatet. Dock befanns urvalsramen så begränsad att ytterligare kriterier torde 

begränsa datamaterialet i för hög utsträckning. 

Åtta intervjuer genomfördes, och Polit och Beck (2016) menar att det är rimligt med 

åtta till tio intervjuer för att få ett tillräckligt uttömmande resultat. Intervjua så många 

som det behövs för att ta reda på det du behöver veta, menar Kvale och Brinkmann 

(2014). Efter att alla intervjuer utom en genomförts upplevdes att ingen ny data 

framkom. Då den sista intervjun redan var inbokad genomfördes även den, vilken också 

visade att mättnad uppnåtts.   

I studien lånades iPads innehållande app:en ut till samtliga informanter. Syftet var att 

alla de som uppfyllde inklusionskriterierna skulle få en möjlighet att delta. App:en är i 

nuläget inte nedladdningsbar, så att använda den på egen teknik var inte möjligt. Det 

kan dessutom finnas ett värde i att erbjuda utlåning av teknik för att säkerställa att de 

som vill ta del av informationen som ett komplement till övrig information, även ska ha 

tekniska förutsättningar för det. Det är inte rimligt att alla patienter som har behov av 

sjukvård ska få låna en surfplatta för att kunna ta del av en app. Men det finns kanske 

patientgrupper och vårdprocesser där det kan vara ett viktigt komplement. 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer, och en intervjuguide användes. 

Den intervjuformen söker få beskrivningar av erfarenheter. I en semistrukturerad 

intervjuguide finns frågeområden specificerade, som kan följas upp med varierade 

frågor som är relaterade till svar som informanterna ger. Det finns möjlighet att ta 

frågorna i olika ordning samt att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkman 2014; Polit & 

Beck 2016). En intervjuguide ökar studiens giltighet, då alla får svara på samma frågor 
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(Polit & Beck 2016). I syfte att testa intervjuguiden kan en pilotintervju genomföras  

(Alvesson & Sköldberg 2008) för att söka efter svagheter och styrkor i intervjuguiden 

(Kristensson 2014). En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden, 

ljudinspelningen och för att se om tidsplanen höll. Det ledde även till att intervjuaren 

kom in i rollen lite mer. Informanterna uppmuntrades att tala fritt om frågorna i 

intervjuguiden. 

Inom kvalitativ forskning är det av särskild vikt att få informantens förtroende (Polit & 

Beck 2016) och här är de första minutrarna avgörande (Kvale & Brinkmann 2014). 

Informanterna fick välja plats för intervjun vilket kan ses som en styrka då det bidrog 

till att skapa förtroende. Vid några tillfällen bjöds det på kaffe och kaka vid 

intervjusituationen av informanten, vilket ledde till en avslappnad situation. 

Genomgående försökte intervjuaren vara medveten om sin inverkan på informanten. I 

avsikt att skapa en avslappnad situation visades intresse för informaten genom att lyssna 

uppmärksamt, skapa förtroende och med en medvetenhet om kroppshållningen. 

Det kan ses som en svaghet för studien att intervjuaren har ringa erfarenhet av att 

genomföra intervjuer. En van intervjuare hade kanske kunnat ställa fler följdrågor och 

fått rikare data. Enligt Polit och Beck (2016) är träning i intervjuteknik betydelsefullt, 

eftersom intervjuaren behöver vara uppmärksam på informanternas svar. En styrka kan 

vara att intervjuaren är väl förtrogen med behandlingssituationen som informanterna 

genomgår. Att avgöra vilka svar som ska följas upp samt att ställa följdfrågor 

underlättas om intervjuaren har kunskap i ämnet (Kvale & Brinkmann 2014). De sista 

intervjuerna genomfördes mer avslappnat från intervjuarens sida och mer relevanta 

följdfrågor ställdes. En observatör under intervjusituationen kunde gett intervjuaren 

värdefull respons, men det numerära överläget hade kunna påverkat informanten 

negativt. Vid två av intervjuerna medverkade närstående, vilket gjorde det lite mer 

komplicerat att behålla fokus på intervjun, både för intervjuare och informant, men det 

var informantens vilja att närstående skulle delta. 

Intervjuerna spelades in för att intervjuaren skulle kunna lyssna aktivt och fokusera på 

informanternas berättelser. Det gav möjlighet till att ställa relevanta följdfrågor. Det är 

möjligt att vetskapen om att intervjun spelades in påverkade informaterna. I 

intervjusituation behöver hänsyn tas till att allt i miljön runtomkring påverkar 

intervjusituationen (Kvale & Brinkmann 2014). Deltagarna var aktiva under 

intervjuerna och villiga att berätta, men det var ändå svårt att få informanterna att ”tänka 
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högt” (van Someren, Barnard, & Sandberg 2009) när surfplattans innehåll och 

funktioner gicks igenom. Det är möjligt att någon intervjuare med större erfarenheter 

lyckats bättre med den delen.  

Genom att själv ordagrant transkribera intervjuerna, gavs möjlighet att reflektera kring 

informanternas berättelser. Vidare gavs även möjlighet att reflektera över 

intervjutekniken, vilket var svårare under själva intervjutillfället. I varje text finns ett 

manifest innehåll, som handlar om det uppenbara och utrycks beskrivande i form av 

kategorier (Graneheim & Lundman 2004). Texten har analyserats induktivt och det 

manifesta innehållet har eftersökts. Genomgående i analysfasen har de olika 

analysstegen kontrollerats tillbaka mot tidigare steg, för att säkerställa att analysen 

bibehålls textnära och att inga felaktiga slutsatser dragits. Trots detta finns viss risk att 

intervjuarens förförståelse gör att latenta inslag kan finnas. Det kan vara en styrka att en 

person gör kodning av data, för att säkerställa att kodning blir konsekvent (Polit & Beck 

2011) samtidigt som det även kan vara en svaghet då fler perspektiv kan öka studiens 

trovärdighet. 

De etiska ställningstaganden som gjordes inför studien efterföljdes utan undantag. 

Intervjuaren har inte haft någon kontakt med informanterna under deras 

strålbehandlingsperiod. Att intervjuaren arbetade på aktuell mottagning kan ha 

betydelse, även om inte intervjuare och informant mötts innan intervjun. Informanten 

kan ändå se intervjuaren som en representant för den aktuella enheten. Intervjuerna 

genomfördes av en sjuksköterska med många års erfarenhet av att möta svårt sjuka 

människor. Det är möjligt att resultatet påverkats av att intervjuaren arbetar på den 

mottagningen som informanterna erhållit strålbehandling på. Samtidigt innebar det att 

intervjuaren bar på kunskap om behandlingssituationen som kan ha bidragit till ett 

rikare textmaterial. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är kunskap och intresse för 

ämnet en förutsättning för intervjuarens förmåga att förnimma innebörden i svar från 

informanter. Under en intervju blev en informant ledsen. Det kändes då svårt och oetiskt 

att fortsätta med intervjun. Men han ville efter en paus med samtal kring det som gjort 

honom ledsen, fortsätta intervjun. Informanten hade närstående med under intervjun, så 

han lämnades inte ensam. De fick även kontaktuppgifter till sjukvården ifall behov 

skulle föreligga. Starka känslor kan väckas vid intervjusituationer (Trost 2010), 

intervjuaren måste vara medveten om detta och beredd att hantera de situationerna.  
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Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att använda en app med  

anpassad information och funktioner inför och under strålbehandling mot 

prostatacancer. Resultatet visar att några patienter söker efter mer information än de 

erhåller, och att de kan behöva stöd i informationssökning. Studien visar även behov av 

individuellt utformad information. En app med anpassad och relevant infomation och 

funktioner kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och stärkt egenvårdskapacitet. Den 

kan vara ett komplement till annan information. En app som kan laddas ner på 

patienternas egna datorer och mobila enheter kan vara ytterligare ett alternativ, då fler 

kan få tillgång till informationen på de datorenheter de känner sig hemma på. Många 

patienter är redo för information och kommunikation digitalt via en app, men inte alla. 

Resultatet visar vad tidigare studier visat, komplexiteten med att designa en app till män 

med prostatacancer som ska genomgå strålbehandling. Användarna är därför centrala i 

alla faser av utveckling. Av vikt är att förstå att användarna och deras behov förändras 

kontinuerligt, därför kan inget heller ses som konstant vad gäller innehåll i en app med 

information till patienter som ska genomgå strålbehandling mot prostatacancer.  

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan användas för sjuksköterskor som arbetar med att möta män som 

ska påbörja strålbehandling mot prostatacancer. Den kan bidra med att öka förståelsen 

för att informatonsbehov ser olika ut för olika individer. Vissa patienter önskar mer 

information än de erhåller. Om sjuksköterskan aktivt ställer frågan om 

informationsbehov och informationssökning kan förståelsen för patientens individuella 

behov av information öka. Genom att fortlöpande under behandlingens gång lyfta 

frågan om informationsbehov, kan patientens behov i ökande grad tillfredställas.  

Förslag till vidare forskning 

Korta besök för behandling reducerar patienters möjligheter att dela erfarenheter med 

medpatienter. Stöd från medpatienter uttrycktes önskemål om och förslag om digital 

interaktion framkom. Det kan därför vara av värde att utveckla digitalt forum för social 

support som understöds av patienter. Det skulle vara intressant att, i samarbete med 

patienter, utforma och utvärdera ett sådant. Även digitalt tidbokningssystem, som 

efterfrågades i syfte att öka delaktighet, skulle vara intressant att utveckla och utvärdera.  
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Lokalt producerat innehåll uppdelat i kapitel, 

rekommenderade länkar 

Bilagor 

Bilaga A Innehåll och funktioner i app:en 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivbord med relevanta app:ar 
FAQ vanliga frågor och svar  

Enkät för återkoppling av valfritt ämne 

Lokalt producerad film som visar strålbehandlingsprocessen 

Lokalt producerad film som visar strålbehandlingsprocessen Lokalt producerad film som visar strålbehandlingsprocessen 



  
 

 

Bilaga B 

      
 

Information om deltagande i Studie om anpassad information i 

individuella surfplattor som stöd vid strålbehandling 
 

Vid strålbehandling har alla individer olika behov av information och stöd. 

Syftet med denna studie är att undersöka om en app med anpassad 

information kan vara ett komplement till den information och det stöd 

personalen ger män som ska genomgå strålbehandling vid prostatacancer. 

 

Du har visat intresse i att delta i studien och detta är ett komplement till den 

muntliga information du redan fått. Du får låna en surfplatta som är din 

individuella under hela strålbehandlingsperioden. Under studiens gång 

kommer inga personuppgifter att efterfrågas eller hanteras i eller via 

surfplattan. Surfplattan återlämnas vid strålbehandlingens slut och då 

kommer alla uppgifter som sparats i den att raderas. Dina erfarenheter och 

synpunkter gällande surfplattans innehåll är mycket viktiga och resultatet 

kommer att användas för att vidare utveckla innehållet i surfplattan. En 

rapport/ vetenskaplig artikel/konferensbidrag kommer att skrivas utifrån 

studien.   

 

I slutet av din strålbehandling kommer du att bli tillfrågad om du kan tänka 

dig att delta i en intervju. Intervjun kommer att äga rum på en gemensamt 

bestämd plats och ta cirka 30-60 minuter. För att inte missa något under 

intervjun så kommer samtalet att spelas in. 

  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst, utan 

att uppge skäl och utan att det på något sätt kommer att påverka din 

behandling. Det du berättar i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 

Ditt namn kommer inte att finnas med och allt resultat kommer att 

bearbetas så att dina åsikter eller din berättelse inte kan identifieras. Den 

forskare, Camilla Wilde Björling, som genomför intervjun kommer inte att 

få ditt namn eller dina kontaktuppgifter förrän du frivilligt väljer att delta.  

 

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden i Linköping samt av 

Onkologiska kliniken och strålningsfysiks verksamhetschef. 

 

Har du några frågor eller funderingar om studien, vänligen kontakta någon 

av nedanstående personer. 
 

Kalmar 2017-01-10  
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Bilaga C 

     
 

Samtycke till deltagande i Studien om anpassad information i individuella 

surfplattor som stöd vid strålbehandling och lån av surfplatta (iPad). 

 

Samtycke 
Härmed samtycker jag till att delta i studien. Jag har fått muntlig och skriftlig information 

om studiens syfte, metod och att data kommer att behandlas konfidentiellt. Mitt 

deltagande i studien är helt frivilligt och jag kan när som helst under studiens gång avbryta 

min medverkan utan förklaring. 

Jag har mottagit en surfplatta (iPad) med tillhörande utrustning. Inga personuppgifter 

kommer att efterfrågas eller hanteras i eller via surfplattan. Jag förbinder mig att återlämna 

surfplattan vid strålbehandlingens slut och då kommer alla uppgifter som sparats i den att 

raderas. Jag kommer inte att ta med surfplattan utanför Sveriges gränser. 

  

 

Namnteckning:__________________________________________________________     

 

 

Namnförtydligande:______________________________________________________ 

               

 

Datum:____________________                     Surfplattans serie-nr:_________________ 

 

 

Härmed har surfplattan (iPad) med tillhörande utrustning återlämnats 
 

Namnteckning 

personal______________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande 

personal______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga D 
Intervjuguide individuella intervjun 
 

Kan du berätta om hur du använde den här informationen/app:en?  

 

Hur upplevde du användningen av den anpassade informationen? 

 

Uppskatta hur ofta du använde dig av informationen? 

 

På vilket sätt har det varit till hjälp? 

 

Vad skulle behöva förbättras? 

 

Kan du berätta ngt om diskussionsforumet, länkarna, enkäterna? 

 

Vad saknar du i app:en? 

 

Skulle du vilja att informationen presenterades på ngt annat sätt?  

 

Vad tyckte du om tekniken, surfplattan o app:en? 

 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

- Tillräcklig info? 

- Överskådlig? 

- Förståelig? 

- Vad använde du mest? 

- Svår/enkel att använda? 

- Tekniska problem med surfplattan, om ja vilka? 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga E 

Forskningsinformation till klinikchef på Onkologiska kliniken och 

strålningsfysik. 

Bakgrund Då de kvinnor som fick låna en surfplatta under pågående strålbehandling 

mot bröstcancer upplevde nytta av använda dem, finns det ett värde i att undersöka en 

annan patientgrupps erfarenheter av att använda surfplattor under pågående 

strålbehandling, män med prostatacancer. 

Syfte Syftet med studien är att undersöka patienters erfarenheter av att använda en 

surfplatta med anpassad information och funktioner, under pågående strålbehandling 

mot prostatacancer.  

Genomförande Under våren 17, kommer män (10-20 st) som ska påbörja 

strålbehandling mot prostatacancer att erbjudas att delta i studien. Vid ett deltagande får 

de låna en surfplatta med bland annat anpassad information och med möjlighet till 

återkoppling under sin pågående strålbehandling. De får information om att deltagandet 

är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att uppge skäl 

eller att det påverkar vården de får på strålbehandlingen. När strålbehandlingen är 

avslutad tillfrågas de om de kan tänka sig att delta i en intervju som handlar om 

erfarenheterna kring att använda sig av den anpassade informationen under 

behandlingsperioden. Intervjun leds av Camilla, på en med patienten överenskommen 

plats. Ansökan har gjorts till Etikprövningsnämnden i Linköping och godkännande att 

genomföra studien har erhållits. Data kommer att analyseras och resultatet från studien 

kommer att redovisas som en uppsats och planeras vara klart under 2017-18. 

 

Vid frågor och för ytterligare information angående studien kontakta: 

Camilla Wilde Björling   Pauline Johansson 

Camilla.wilde@ltkalmar.se  Pauline.johansson@lnu.se 

 

 

 

Godkännande för genomförande av studien: 

Verksamhet/Ort/Datum   Namnunderskrift 
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