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Sammanfattning 
Bakgrund: Prostatacancer är den vanligast förekommande cancerdiagnosen bland svenska 

män. Vid en prostatacancerdiagnos förekommer det att män drabbas av en livskris då 

begreppet cancer allmänt associeras med död och lidande. Därför är det viktigt att dess män 

får behovet av psykosocialt stöd och information tillfredsställt. Syfte: Att beskriva 

prostatacancerdiagnostiserade mäns omvårdnadsbehov i form av psykosocialt stöd och 

information. Metod: Nio vetenskapliga artiklar varav fyra kvalitativa och fem kvantitativa 

användes för att genomföra denna litteraturstudie. Sökning av artiklar gjordes i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. Resultat: Utifrån analys av artiklarnas resultat, framkom sex 

olika teman: individanpassat informationsbehov, informationskällor, val av behandling – ett 

svårt beslut, biverkningar – vikten av information, information och stöd från patientens 

sociala nätverk samt information och stöd från sjukvården. Slutsats: Sjukvårdspersonalen bör 

vara medvetna om att informationen skall individanpassas för att männen bättre skall kunna 

anpassa sig till den förändrade livssituationen. Viktiga informationskällor ansågs vara läkaren, 

familjen, Internet samt män som tidigare diagnostiserats med prostatacancer. Det framkom att 

informationsbehovet vid val av behandling och biverkningar inte var tillgodosedda. Anhöriga 

visade sig ha en betydelsefull roll under hela sjukdomsförloppet genom sin stödfunktion. 

Stödtjänsterna som finns tillgängliga inom sjukvården var många män omedvetna om, vilket 

kan förklara varför inte stödtjänsterna utnyttjades till fullo.  

 

Nyckelord: Prostatacancer, informationsbehov, psykosocialt stöd, upplevelse och 

patientundervisning. 
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1. Introduktion 

År 2007 insjuknade 8870 män i prostatacancer, vilket utgör 17,7% av det totala antalet 

insjuknande cancerfall i Sverige. Mer än en tredjedel av alla män som diagnostiseras för 

cancer varje år får diagnosen prostatacancer. Därmed är prostatacancern den vanligaste 

formen av cancer som drabbar svenska män (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Idag finns det, genom ett flertal behandlingsmetoder, goda förutsättningar att bota eller 

bromsa upp prostatacancern under många år. Trots det faktum att en prostatacancerdiagnos 

inte behöver vara en dödsdom finns en djupt rotad föreställning i många människors 

känsloliv, om att cancer innebär lidande och död inom en nära framtid (Nilsson & Levi, 

2003). En del män drabbas därför av en kris efter sjukdomsbeskedet och är i behov av både 

psykosocialt stöd och information (Bratt, 2007).  

 

2. Bakgrund 

2.1 Hur prostatacancer påverkar den drabbade individen 

På grund av prostatakörtelns anatomiska position, påverkas bland annat vattenkastning (svag 

stråle, täta urinträngningar, behov av att tömma blåsan under natten samt svårighet att påbörja 

vattenkastning) då prostatakörteln ökar i volym och minskar urinrörets omfång. Anledning till 

den ökade volymen kan bero på maligna eller benigna tumörer men kan även ske spontant, 

utan någon tumörinverkan. Vid prostatacancer kan även symtom som trötthet, förlorad aptit 

och viktnedgång uppkomma. I sällsynta fall förekommer även hematuri och ryggsmärtor (vid 

metastasering) (Adami et al., 2006; Andersson, Jeppson, Lindholm, Rydholm & Ulander, 

2004). 

Då ovan nämnda symtom, såsom vattenkastningsbesvär visar sig, anses det utgöra en 

indikation för att påbörja utredning av prostatacancer. Utredningens första fas är PSA-

provtagning, där ett förhöjt värde kan vara ett tecken på prostatacancer. För att säkerställa 

diagnosen kan det bli aktuellt med rektalpalpation av prostatakörteln samt eventuellt ultraljud 

med biopsi (Adami et al., 2006).  

Det finns ett flertal behandlingsmöjligheter vad gäller prostatacancer. Diskussion om vilken 

behandling som är lämpligast förs med ansvarig läkare. Då prostatacancer diagnostiseras i ett 

tidigt skede kan patient och läkare komma överens om att exspektans är lämpligt. Exspektans, 
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som används då spridningsrisken och utvecklingen av prostatacancern är liten, innebär att 

patienten genomgår tätare kontroller för att på så vis följa upp tumörens eventuella tillväxt. 

Vid en aggressiv prostatacancer kan det istället bli aktuellt med operation, så kallad radikal 

prostatektomi. Under detta ingrepp avlägsnas hela prostatakörteln och kirurgen är väldigt mån 

om att inte skada de nervtrådar som är belägna runt prostatan då dessa har stor betydelse för 

erektion och urinläckage. Strålbehandling kan vara ett annat alternativ vid en aggressiv 

utveckling av tumören. Metoden kombineras ofta med en hormonell behandling och kan ge 

biverkningar i form av trötthet, ökade urinkastningsbesvär samt lätta tarmbesvär (Adami et 

al., 2006). 

Prognosen för att tillfriskna från prostatacancer varierar beroende på bland annat ålder vid 

insjuknandet, spridningsfrekvens utanför prostatan, cancercellernas biologiska egenskaper 

samt vald behandling (Adami et al., 2006).  

Begreppet cancer förknippas av många individer med lidande och död men hur den drabbade 

reagerar är individuellt och beror på bland annat personlighet, livserfarenhet, samt 

livssituationen. Diagnosen prostatacancer kan påverka individen både fysiskt, psykiskt och 

socialt. Även frågor av existentiell art uppkommer ofta under sjukdomsförloppet 

(Socialstyrelsen, 2007a). 

 

Den drabbade individens fysiska och psykiska påverkan kan bland annat relateras till symtom, 

orsakade av prostatacancern, samt biverkningar till följd av behandlingen (Andersson et al., 

2004). Biverkningarna kan medföra en förändrad kroppsbild och en känsla av förlorad 

manlighet. Socialt kan den drabbade individen påverkas på grund av sjukskrivning och 

minskad kontakt med vänner (Reitan & Schjølberg, 2003).  

 

Hotet om spridning och död leder enligt Reitan och Schjølberg (2003) ofta till att det 

uppkommer en rad olika frågor av existentiell art. Vad har jag gjort för fel för att drabbas av 

detta? Kommer sjukdomen medföra att jag dör? Finns det någon mening med allting som 

drabbat mig? Enligt Bratt (2007) kan de psykiska påfrestningarna, som en 

prostatacancerdiagnos innebär, resultera i en kris. 
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2.2 Kris – en reaktion på prostatacancerbeskedet 

Yttre förhållanden, såsom sjukdom, kan påverka individen så betydande att det resulterar i en 

traumatisk kris, vilket medför en förändring av personens livssituation (Reitan & Schjølberg, 

2003; Tamm, 2002). 

 

2.2.1 Krisens chockfas 

Som regel börjar en traumatisk kris med en chockfas då den drabbade individen förnekar det 

inträffade. Chockfasen kan vara från några minuter upp till ett par dygn. Under denna fas 

aktiveras många gånger försvarsmekanismer såsom förnekelse, projektion och klyving 

(splittring) vilket medför att verkligheten blir mer hanterbar för den drabbade individen. 

(Carlsson, 2007; Karlsson, 2006; Reitan & Schjølberg, 2003).  

 

2.2.2 Krisens reaktionsfas 

Då individen påbörjar bearbetningen och reagerar på det inträffade, som föranlett krisen, har 

denne kommit till reaktionsfasen. Det är under denna fas individen börjar analysera och tänka 

på hur exempelvis sjukdomen kommer att påverka dennes livssituation. Den allmänna 

känsloreaktionen under denna fas är ångest. Om krisen uppkommit till följd av en svår 

sjukdom innebär detta inte bara ett hot om att förlora livet utan individen kan även uppleva 

sorg, ilska, rädsla samt skuld och skam. Under reaktionsfasen har individen ofta ett stort 

behov av att om och om igen prata om uppkomna känslor, oro och funderingar (Carlsson, 

2007; Karlsson, 2006; Reitan & Schjølberg, 2003). 

 

2.2.3 Krisens bearbetningsfas 

Under bearbetningsfasen har individen lämnat det akuta skedet av krisen bakom sig och 

återvänder stegvis till vardagen. Individen börjar under denna fas att komma till insikt om att 

livssituationen har förändrats. Därmed söker han/hon konstruktiva lösningar på problem som 

orsakats av det som föranlett krisen. De känslostormar som uppkom under föregående faser 

har dämpats och den drabbade kan tala om det inträffade utan att känslokaos uppstår 

(Carlsson, 2007; Karlsson, 2006; Reitan & Schjølberg, 2003; Tamm, 2002). 

 

2.2.4 Krisens nyorienteringsfas 

Denna fas karakteriseras av att den drabbade individen accepterat det inträffade. Individen har 

nu försonats med sitt öde och fått en större tilltro inför framtiden. Individer som drabbats av 
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svår sjukdom och sedan tillfrisknat omvärderar ofta livet och tar till vara på dagen på ett annat 

sätt än tidigare (Carlsson, 2007; Karlsson, 2006; Reitan & Schjølberg, 2003; Tamm, 2002). 

   

2.3 Psykosocialt stöd 

Det har visat sig att behovet av psykosocialt stöd för cancerpatienter och deras anhöriga är 

stort. Givetvis varierar behov och form av stöd från individ till individ, bl.a. beroende på 

vilken familjemedlem som blivit drabbad, aktuell livssituation, tidigare familjerelationer samt 

hur sjukdom och behandling påverkar den drabbade individen (Carlsson, 2007).  

 

Det är viktigt att precisera vilket stöd som är aktuellt eftersom olika typer av stöd riktas mot 

olika problem. Psykosocialt stöd delas upp i emotionellt stöd, bekräftande stöd, informativt 

stöd samt instrumentellt stöd. Det emotionella stödets nyckelord är delaktighet, lyhördhet 

samt empati. Bekräftande stöd innebär att motparten, till den som är i behov av psykosocialt 

stöd, bemöter denne som en unik person och inte som ett fall eller diagnos. Det informativa 

stödet karakteriseras av ett informativt behov i form av råd, förslag, undervisning samt 

vägledning, medan praktisk- och ekonomiskt stöd samt stöd med transporter utgör 

instrumentellt stöd (Carlsson, 2007).  

 

2.4 Information till patient 

Den situation som uppstår vid ett cancerbesked är, som vi nämnt tidigare, så extremt 

påfrestande att vissa individer försätts i en chockfas, vilket i sin tur medför att mottagligheten 

för information begränsas. Om cancerpatienter inte förstår den information de fått, kan detta 

väcka oro och rädsla (Reitan & Schjølberg, 2003; Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998)  

 

Enligt lag skall patienten ges en individuellt anpassad information om sin diagnos, metoder 

för undersökning, vård och behandling (SFS 1982:763). Det har emellertid visat sig att 

patienter och personal inom sjukvården, inte värdesätter information och dess innehåll på 

likvärdigt sätt. Eftersom sjukvårdspersonalen oftast styr kommunikationen, riskerar patienten 

därför att få ofullständig och felriktad information, vilket alltså strider mot lagen (Carlsson, 

2007).  

 



 

 8 

Vid samtal i vården, mellan patient och vårdpersonal, har det visat sig att patienten minns 

ungefär hälften av den information som ges. Därför kan det vara av stor vikt att strukturera 

upp samtalet så att den viktiga informationen delges först. Att anpassa språket efter varje 

patients kunskap är också viktigt för att undvika missförstånd. Det innebär att långa meningar 

med facktermer och komplicerade ord bör undvikas, om patienten inte är påläst inom 

området. Under samtalets gång är det även betydelsefullt att patienten får utrymme att kunna 

ställa frågor. Samtalet ger information om vad patienten känner oro inför och/eller vill ha mer 

kunskap om. För att få bekräftat att patienten har förstått samtalets innebörd, kan denne 

ombes att summera och repetera vad som har sagts. Ett komplement till muntlig 

informationen kan vara en skriftlig version, som patienten kan ta del av då han/hon är 

mottaglig för detta (Ringborg et al., 2007).  

 

2.5 KASAM - Känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) vill förklara sambandet mellan upplevelsen av god hälsa och negativa 

händelser som påverkar människans livssituation. Vidare menar Antonovsky (2005) att 

människan kan uppnå god hälsa trots stress, sorg och traumatiska händelser om denne har 

resurser att klara av de prövningar han/hon ställs inför. Viktiga resurser finns i människans 

historiska bakgrund, uppväxt samt sociala nätverk, men även i personliga egenskaper såsom 

kunskap, självkänsla, engagemang och hälsomedvetenhet. Dessa resurser utgör grunden för 

människans förmåga till känsla av sammanhang (KASAM). KASAM-teorin innefattar de tre 

viktiga komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa komponenter får 

inte ses som självständiga delar utan måste stå i relation till varandra (Antonovsky, 2005).  

 

Om människan upplever information och intryck i tillvaron som konkreta, ordnade och 

förutsägbara, skapas en förutsättning för att förstå och bedöma verkligheten. Upplevelsen av 

begriplighet, menar Antonovsky (2005), påverkar hur människan kan hantera vissa 

situationer, som exempelvis uppstår vid en svår sjukdom. Om människan däremot upplever 

situationen som förvirrande eller kaotisk minskas möjligheten att hantera stressande 

situationer. 

 

Begreppet hanterbarhet innebär att människan uppfattar, och vid behov använder sig av, de 

resurser som finns tillgängliga. Vid en förändrad livssituation, har människor som i hög grad 
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upplever livet som hanterbart, en större benägenhet att klara av händelsen, antingen på egen 

hand eller med hjälp av andra människor de känner tillit till (Antonovsky, 2005). 

 

Meningsfullhet kan ses som motivationskomponenten i KASAM-teorin och är enligt 

Antonovsky (2005) den allra viktigaste. De andra komponenterna, begriplighet och 

hanterbarhet, blir utan meningsfullhet kortvariga, vilket slutligen kommer att påverka hur 

människan klarar av att hantera en uppkommen krissituation. Om en människa upplever stor 

meningsfullhet i en förändrad livssituation, ses problemet som en utmaning istället för ett 

hinder. Det leder till att existentiella frågor, som t.ex. varför saker och ting sker, oftast blir 

lättare att handskas med.  

 

3. Problemformulering 

Att som patient få ett cancerbesked kan ses som ett hot mot liv och hälsa. Ett stort antal män 

som drabbas av prostatacancer genomgår därför en kris och är i behov av psykosocialt stöd 

och information från både anhöriga och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2007b). Hälso- 

och sjukvårdspersonal bär ansvaret för att patientens omvårdnadsbehov, till exempel i form av 

psykosocialt stöd och information, tillgodoses. Ett flertal studier har dock visat att patienters 

psykosociala behov ofta förbises då rutinmässig screening för dessa behov i dagsläget inte är 

tillfredsställande. Alla patienter som bör få tillgång till psykosociala insatser, identifieras 

därmed inte (Socialstyrelsen, 2007a). Det är därför värdefullt att få ökad kunskap om 

prostatacancerpatienters omvårdnadsbehov i form av psykosocialtstöd och information.  

 

4. Syfte 

Syftet är att beskriva prostatacancerdiagnostiserade mäns omvårdnadsbehov i form av 

psykosocialtstöd och information. 

 

5. Metod 

Som metod för denna studie valdes systematisk litteraturstudie, vilket innebär att data från 

tidigare forskning insamlas för att besvara en tydligt formulerad forskningsfråga. Målet är att 

all adekvat forskning kring det valda ämnesområdet bör ingå i litteraturstudien, vilket ställer 

höga krav på sökningsförfarandet. Insamlad data måste värderas kritiskt för att säkra 
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kvaliteten. För att studien skall kunna upprepas bör arbetsprocessens moment tydligt 

beskrivas steg för steg (Forsberg och Wengström, 2008).  

 

5.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar som svarade mot studiens syfte att beskriva 

prostatacancerdiagnostiserade mäns omvårdnadsbehov i form av psykosocialtstöd och 

information. För att belysa syftet ur olika synvinklar inkluderades både artiklar med kvalitativ 

och kvantitativ ansats. De utvalda artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska, norska 

eller danska och publicerade inom en tidsram på 10 år (1999-2009).  

  

5.2 Sökning och urval 

Först genomfördes en provsökning för att få en uppfattning om hur mycket forskning som 

existerade inom det valda ämnesområdet. Utifrån litteraturstudiens syfte valdes därefter 

sökorden ”prostatic neoplasms”, ”experiences”, ”patient education” och ”information needs”. 

Sökningen genomfördes den 8-10 september i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO då 

dessa innehåller relevant omvårdnadsforskning (jfr Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökningarna begränsades i varje databas till artiklar som var Peer- reviewed. 

 

Då söktermerna varierade i olika databaser fick vissa sökord omformuleras. För att precisera 

sökningen användes i Cinahl headings på de redan nämnda sökorden. I PubMed användes 

meshtermerna “Patient education as topic” och “needs assessment”. I PsycINFO användes 

thesaurustermer vilket gav sökorden ”prostate”, ”needs”, ”psycho education” 

och”experiencies (events)”. I PubMed och Psychinfo begränsades även sökningen med att 

enbart inkludera artiklar där samplet utgjordes av människor då även studier med djur ingår i 

databaserna. Sökorden kombinerades i databaserna med de booleska söktermerna and, or och 

not. Vi valde att läsa titlar då antalet sökträffar var under 200. Fem av de i studien inkluderade 

artiklarna påträffades i Cinahl medan fyra inhämtades från PsycINFO. Studierna genomfördes 

i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Italien. 
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Tabell 1. Sökresultat ur databasen Cinahl 

 
Cinahl 

Resultat 

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda till 

granskning 

1. Prostatic  

    neoplasms 

4417     

2. Experiences 24106     
3. Patient  

    education 

17235     

4. Information   

    needs 

3911     

1 and 2 66 66 12 2 1 
1 and 3 172 172 20 8 0 
1 and 4 37 37 10 5 4 
1 and 3 and 4 8 8 0 0 0 

 

 

Tabell 2. Sökresultat ur databasen PubMed 

 
Pubmed 

Resultat 

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda till 

granskning 

1. Prostatic 

    neoplasms 

5823     

2. Experiences 4273     
3. Patient  

    Education as  

    topic 

6052     

4. Needs  

    assessment 

2306     

1 and 2 25 25 10 1 0 
1 and 3 72 72 33 0 0 
1 and 4 6 6 2 0 0 
1 and 2 and 3  16 16 7 0 0 

 

 

Tabell 3. Sökresultat ur databasen PsycINFO 

 
PsychInfo 

Resultat 

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda till 

granskning 

1. Prostate 500     
2. Needs 5391     
3. Psycho- 

    education 

1051     

4.Experiences    

   (Events) 

12080     

1 and 2 14 14 9 6 4 
1 and 3 5 5 5 0 0 
1 and 4 13 13 4 0 0 
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5.3 Kvalitetsgranskning 

Utvalda artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av modifierade granskningsmallar (se bilaga 1 

& 2) utifrån Forsbergs och Wengströms (2008) samt Willmans och Stoltzs (2006) 

granskningsmallar. Vissa frågor omformulerades, medan frågor som bedömdes ”höra ihop” 

sammanfogades. Om en fråga besvarades med ”ja” erhölls två poäng, medan ett ”nej” 

generade noll poäng. Då artikeln inte bedömdes ha ett tydligt svar på någon fråga, erhölls ett 

poäng. Den sammanlagda poängen omvandlades därefter till ett procenttal. För att uppnå hög 

kvalitet var studien tvungen att nå upp till 80-100 % av maximal poängsumma. En artikel som 

kom upp till 70-79 % bedömdes ha medelgod kvalitet, medan under 70 % klassades som låg 

kvalitet. Av de nio granskade artiklarna bedömdes åtta stycken vara av hög kvalitet medan 

endast en artikel bedömdes vara av medelgod kvalitet (se bilaga 3). 

 

5.4 Analys 

Analysprocessen inleddes med en noggrann genomläsning av artiklarna, gemensamt och 

enskilt, för att få en övergripande bild av innehållet. Alla artiklar analyserades gemensamt för 

att undvika att viktig information föll bort. Information som ansågs relevant skrevs ned i ett 

samlat dokument. Detta lästes noggrant igenom och färgmarkerades efter typ av innehåll. 

Under gemensamma diskussioner nåddes konsensus i analysen. Sex olika teman framträdde 

ur den färgmarkerade informationen. Dessa teman var följande: Individanpassat 

informationsbehov, informationskällor, val av behandling – ett svårt beslut, biverkningar – 

vikten av information, information och stöd från patienternas sociala nätverk samt 

information och stöd från sjukvården.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som inkluderades hade blivit godkända av en etisk kommitté eller innehöll ett 

etiskt resonemang. Det kan ses som en försäkran om att deltagarna inte kommit till skada eller 

blivit kränkta på grund studiens utformning. För att öka tillförlitligheten i studien skall 

personliga åsikter förbises (Forsberg & Wengström, 2008). Alla inkluderade studier finns 

representerade i resultatet och vi har under hela arbetsprocessen försökt vara så objektiva som 

möjligt för att inte resultatet i denna litteraturstudie skulle vinklas eller förvrängas av oss. 
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6. Resultat 

6.1 Individanpassat informationsbehov  

Information spelar en viktig roll för patienters möjlighet att anpassa sig till sin sjukdom 

(Davies, Kinman, Thomas & Bailey, 2007) och påverkar deras välbefinnande och fysiska, 

emotionella, sociala och funktionella livskvalitet (Templeton & Coates, 2001). Davies et al. 

(2007) påpekade emellertid att patienter med prostatacancer har behov av att informationen är 

individuellt anpassad, vilket sjukvårdspersonal enligt Templeton och Coates (2001) måste 

vara medvetna om för att patienternas önskemål och behov ska kunna tillgodoses.   

 

McGreageor (2002) menar att information som patienterna förstår och kommer ihåg hjälper 

dem att bättre klara av oförutsedda händelser som uppkommer under sjukdomsförloppet. 

Därför är det betydelsefullt att patienterna får information som de själva anser vara värdefull 

och vid ett tillfälle då det finns tid för en öppen diskussion med läkare alternativt 

sjuksköterska. För att göra situationen förstålig och inte skapa förvirring bland patienterna, är 

det även viktigt att språket anpassas efter patientens förmåga (McGreageor, 2002). Capirci et 

al. (2004) stödjer detta och menar att information, som t.ex. sårar patienten eller inte är av 

intresse, kan orsaka känslor av ångest och frustration. Det är, enligt dessa forskare, 

betydelsefullt att sjukvårdspersonal inte bara identifiera vilken information de ska delge 

patienten, utan även vilken information som inte bör delges. Detta innebär att alla patienter 

inte nödvändigtvis skall få samma information utan att informationen måste anpassas från 

individ till individ. 

 

För att undersöka vad som påverkar behovet av information och stöd hos män med 

diagnostiserad prostatacancer, skickade Steginga et al. (2000) ut ett frågeformulär till män 

som deltog i stödgrupper i Australien. I studien framkom att männens olika förutsättningar 

medförde att deras behov av information och stöd varierade. Yngre män rapporterade 

exempelvis ett större behov av information och stöd än äldre, vad gäller den sexuella 

funktionen. Det visade sig att informations- och stödbehovet varierade beroende på ålder men 

även av i vilket skede av sjukdomen männen befann sig i.   
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6.2 Informationskällor 

De informationskällor som enligt Wallace och Storms (2006) ansågs vara mest betydelsefulla 

under sjukdomsförloppet var läkaren, Internet, familjemedlemmar och bekanta som själva 

diagnostiserats med prostatacancer. Det visade sig dock att läkaren inte alltid ansågs vara den 

lämpligaste informationskällan, trots den medicinska kompetens de besitter.  

 

Enligt Lintz et al. (2003) visade det sig att de informationskällor patienterna mest av allt 

önskade, men inte till fullo utnyttjade inom sjukvården, var samtal med personalen om 

prostatacancer (33%), bemannad informationstjänst (21%) samt telefonassistans (21%).     

    

Eftersom många män tar hjälp av internet för informationssökning, lyfte Wallace och Storms 

(2006) fram vikten av att patienterna använder sig av trovärdiga källor för att inte 

informationen ska bli felaktig eller missvisande. Ett betydelsefullt arbete för 

sjukvårdspersonalen blir då att identifiera angelägna informationskällor för att på så vis göra 

informationen mer lättillgänglig för patienterna. Kelsey, Owens och White (2004) styrker 

detta och menar att flertalet män söker alternativ information via andra källor än 

sjukvårdspersonalen. En del använder sig av media, i form av radio och tv, för att finna 

information medan andra lånar videofilmer om diagnosen. 

 

6.3 Val av behandling – ett svårt beslut 

Patienter med diagnostiserad prostatacancer behövde och sökte information om olika 

behandlingsalternativ, för att bringa klarhet kring sjukdomen och få vägledning i 

beslutsfattandet. Det ansågs vara ett stort problem att det inte fanns några tydliga svar på 

många behandlingsrelaterade frågor och att sjukvården inte kunde ge absolut vägledning 

(Lintz et al., 2003). Enligt Wallace och Storms (2006) upplevdes därför beslutet om 

behandling som en av de svåraste delarna under sjukdomsförloppet.  

 

En betydande faktor, som frambringade osäkerhet hos patienterna, var när varje läkare de 

besökte försökte ”sälja" sin egen specialitet vad gällde behandling. Kirurger förespråkade 

således kirurgi och radiologer förordade strålbehandling. Några hade dock positiva 

erfarenheter av läkare som gav dem värdefull information att beakta och förslag på 

behandling, medan andra blev tillsagda att helt enkelt undersöka alternativen på egen hand 

(Wallace & Storms, 2006).    
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Vid val av behandling ansåg männen att det var positivt att dela erfarenheter med män som 

hade genomgått de olika behandlingsalternativen och som nu levde med konsekvenserna av 

sina beslut. Deltagare i stödgrupper ansåg det viktigt att diskutera hur det var att genomgå 

behandlingarna, vilka biverkningar de hade upplevt och hur de handskats med dessa 

biverkningar. Dessutom var deltagarna intresserade av att veta hur andra män grundat sitt 

behandlingsbeslut och om de i efterhand, skulle ha gjort samma val. Stödgrupper, där män 

utbyter erfarenheter, kan således vara ett komplement till den information de drabbade delges 

på sjukhuset (Wallace & Storms, 2006). De patienter som har ingått i någon form av 

stödgrupp har i allmänhet en högre nivå av kunskap och ett mindre behov av stöd från 

sjukvården (Steginga et al., 2000).  

 

6.4 Biverkningar – vikten av information  

Enligt McGreageor (2002) hade prostatacancerdiagnostiserade män ofta en ofullständig bild 

av de biverkningar som uppkommer till följd av behandlingen. Behovet av information om 

biverkningar var således stort och inte särskilt tillgodosett. En stor andel av männen (82 %) 

hade en önskan om att få mer information och rådgivning inom detta område (Templeton & 

Coates, 2001). Detta styrks av Boberg et al. (2002) som även menar att informationsbehovet 

rörande biverkningar och behandling är det område, inom omvårdnaden för 

prostatacancerpatienter, som kräver störst förbättring.   

 

Capirci et al. (2004) vars studie syftade till att beskriva informationsprioriteringar mellan 

sjukvårdspersonal och patient, visade att läkare och sjuksköterskor hade liknande 

informationsprioriteringar, medan läkare och patient inte var lika överens om vilken 

information som bör tas upp vid samtal. Sjuksköterskorna liksom patienterna ansåg att frågor 

rörande biverkningar av behandling var viktiga. Anledningen till detta kan enligt Capirci et al. 

(2004) vara att det är sjuksköterskan som har den dagliga kontakten med patienten och har 

omvårdnadsansvaret för eventuella biverkningarna. Att informationsprioriteringar skiljer sig 

åt mellan olika yrkeskategorier kan bero på att den information de specialiserat sig på även 

anses som den allra viktigaste för patienten.  
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6.5 Information och stöd från patientens sociala nätverk 

Lintz et al. (2003) menar att patienter föredrar att stöd och information kommer från läkaren 

eller den egna familjen. Familjens betydelse som stödfunktion styrks av Kelsey et al. (2004)  

som även anser att makarna har den mest framträdande rollen, från att få männen att besöka 

läkaren till att stödja dem genom sjukdomsförloppet.  

 

Männen nämnde ibland behovet av att gradvis få anpassa sig till den förändrade 

livssituationen efter diagnosbeskedet. Även om de flesta delade nyheterna med sin maka, 

krävdes det mod för att kunna delge nyheterna till övrig familj och släkt. I kontakten med 

vänner och arbetskamrater fann männen viktiga stödpersoner som de kunde dela 

betydelsefulla erfarenheter med (Kelsey et al., 2004) . Männens behov av stöd och 

information var enligt Wallace och Storms (2006) som störst då val av behandling skulle 

beslutas. Resurser som användes var vänner, arbetskamrater och andra som hade gått igenom 

de olika behandlingsmetoderna.  

 

6.6 Information och stöd från sjukvården  

Mer än en fjärdedel av de män som diagnostiserades med prostatacancer hade ett behov av att 

ha tillgång till professionell rådgivning. Det visade sig att osäkerhet, rädsla och förlust i 

samband med prostatacancer kunde lindras genom information. Det framgick att det var 

viktigt hur informationen gavs till patienten, då dennes förmåga att hantera information kunde 

varierar bland annat på grund av i vilket skede i sjukdomen de befann sig i (Lintz et al., 

2003).  

 

Enligt Wallace och Storms (2006) ansågs inte läkarna alltid vara en bra källa för psykosocialt 

stöd och deltagarna var i allmänhet missnöjda med vad som fanns tillgängligt när det gäller 

stödsystem inom sjukvården. Det framgick att det fanns ett trängande behov av stöd hos vissa 

män och att det inte alltid blev tillgodosett. Ett problem var att de drabbade männen inte var 

medvetna om alla de stödtjänster som fanns tillgängliga. Deltagarna ansåg att det ideala 

stödprogrammet borde göras tillgängligt omedelbart efter diagnosbeskedet så att de 

bokstavligen kunde gå ut från urologens kontor och börja diskutera alternativ till behandling. 

Under den period då beslut skulle fattas om vilken behandling som skulle genomföras, fanns 

enligt Wallace och Storms (2006) behov av stödtjänster från sjukvården. Deltagarna i deras 

studie ansåg generellt att de nuvarande stödtjänsterna var otillräckliga och gav mycket klara 
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förslag till förbättring. Det påtalades att män med prostatacancer skulle ha nytta av både en-

mot-en stöd (individanpassat) och gruppstödsnätverk (patientföreningar). En-mot-en stöd 

kunde exempelvis innebära samtal med olika yrkeskategorier inom sjukvården. De drabbade 

männen ansåg att nätverk borde förespråkas och rekommenderas på urologimottagningar, för 

att patienter skall bli medvetna om att de existerar. Deltagarna indikerade tydligt att även 

informativa behov kunde tillfredsställas genom förstärkt utbildning från sjukvården, men att 

stödbehoven bör fyllas av patienter med prostatacancer och de som överlevt, inte av 

vårdpersonal. Dessutom ansåg patienterna att stöd borde finnas tillgängligt omedelbart efter 

diagnosbeskedet och sträcka sig genom åren efter behandlingen, när biverkningar och 

problem med sjukdomar måste uthärdas (Wallace & Storms, 2006). 

 

Den maskulina självbilden "känslan av att du har förlorat en del av din manlighet" var ett 

område där det visade sig finnas behov av både psykosocialtstöd och information. Den 

sexuella dysfunktionen och självuppfattningen ansågs vara en av orsakerna till psykisk ohälsa 

efter en prostatadiagnos och behandling. Mäns syn på sin manlighet både före och efter 

prostatacancerbehandlingen betraktades som viktiga faktorer för att förutsäga, inte bara 

sexuella svårigheter utan även psykologisk ångest (Steginga et al., 2000). 

 

7. Resultatdiskussion 

7.1 Begriplighet 

Resultatet visar att prostatacancerdiagnostiserade mäns informationsbehov inte blir 

tillgodosedda. Detta leder till att individen får det svårare att hantera situationen, vilket enligt 

Templeton och Coates (2001), påverkar deras välbefinnande samt fysiska, emotionella, 

sociala och funktionella livskvalitet. Davies et al. (2007) menar att detta även påverkar den 

drabbade individens möjlighet att anpassa sig till sjukdomen, vilket enligt Antonovsky (2005)  

medför att den uppkomna situationen blir svårbegriplig. Han anser att information som är 

förstålig leder till att den drabbade individen lättare kan hantera situationer som uppkommer 

vid en förändrad livssituation. Detta styrks av McGreageor (2002) som anser att oförutsedda 

händelser som uppstår under sjukdomsförloppet, t.ex. vid prostatacancer, bättre kan hanteras 

om informationen anpassas från individ till individ. Det kan därför vara lämpligt att 

sjukvårdspersonal exempelvis är lyhörd inför patientens behov och anpassar språket efter 

patientens förmåga samt låter patienten bestämma informationstempot.  
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Enligt Wallace och Storm (2006) anses läkaren och Internet vara bland de mest betydelsefulla 

informationskällorna. På grund av läkarens medicinska kompetens bör det även i framtiden 

vara en av de mest betydande källorna till information. Kommande generationer kommer 

förmodligen att utnyttja Internet ännu mer, vilket innebär att vården bör följa med i denna 

utveckling för att kunna möta patientens behov. Förslagsvis kan varje landsting erbjuda 

patienter en webportal med fakta om diagnoser samt ett patientforum, där varje enskilt 

diagnos kan diskuteras mellan patienter. En webportal med diagnoser existera till viss del 

redan (www.ltkalmar.se) idag men är inte komplett, då vissa diagnoser saknas eller är 

svåråtkomliga. Webportalen kan även med fördel kompletteras med ett patientforum. Genom 

ett gemensamt forum kan patienterna dra nytta av varandras kunskaper, samtidigt som de kan 

stödja varandra under sjukdomsförloppet. Detta skulle även innebära att sjukvården 

automatiskt säkerställer en trovärdig Internetkälla där patienterna kan finna tillförlitlig fakta. 

 

Val av behandling samt biverkningar är de områden där männen upplever störst otillfredsställt 

informationsbehov (Boberg et al., 2002). Detta tycks vara svårt för sjukvården att lösa, 

eftersom det inte är fastställt vilken behandlingsmetod som generellt sätt är lämpligast och ger 

bäst resultat (Lintz et al., 2003). Bristen på tydliga råd angående behandling tycks bidra till att 

patienten upplever situationen ännu svårare. Om inte sjukvården sitter inne med denna 

kunskap, hur skall då männen kunna ta beslut om vilken behandlingsmetod de bör välja? Med 

vetskapen om att den information som sjukvårdspersonal ger, inte till fullo kan stilla 

patientens osäkerhet, kanske sjukvården bör inrikta insatserna annorlunda. Penson, Talsania, 

Chabner och Lynch (2004) menar att nydiagnostiserade patienter, som drabbats av en 

allvarlig sjukdom, finner stödgrupper som extra betydelsefulla på grund av det känslomässiga 

och sociala stödet som erhålls. Det har även visat sig att stödgrupper ger männen vägledning i 

val av behandling, eftersom de där får möta andra män, som redan genomgått de 

behandlingsalternativ de står inför (Wallace & Storms, 2006). Enligt Ussher, Kirsten, Butow 

och Sandoval (2006) påverkas också familjerelationen positivt då deltagare i stödgrupper kan 

lätta sina bördor i gruppen istället för att enbart belasta den egna familjen. På så vis kan 

stödgruppen komplettera patientens familj som stödfunktion.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ltkalmar.se/
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7.2 Hanterbarhet 

Antonovsky (2005) betonar vikten av att använda sig av de resurser som finns tillgängliga för 

att finna styrka och kunna klara av den förändrade livssituationen som exempelvis 

prostatacancerdiagnosen innebär. Om resurserna förblir outnyttjade försvåras patientens 

möjlighet till att hantera situationen. Flertalet män uppger enligt Wallace och Storms (2006) 

att de inte är medvetna om alla de stödtjänster som finns tillgängliga inom sjukvården, vilket 

kan vara orsaken till deras missnöje gentemot sjukvårdens stödsystem. Omedvetenheten om 

stödtjänsternas existens kan vara en förklaring till att patienterna inte till fullo utnyttjar de 

resurser som ställs till deras förfogande (Lintz et al., 2003). Därför anser vi att det är oerhört 

viktigt att sjukvården gör stödtjänsterna mer lättillgängliga för patienten redan i initialskedet 

av sjukdomsförloppet genom en god information och kommunikation mellan patient och 

sjukvårdpersonal.  

 

Det kan mellan patient och sjukvårdspersonal uppstå hinder i omvårdnaden. Exempelvis kan 

patienten uppleva att sjukvårdspersonal inte har tid att ta sig an deras problem, vilket medför 

att de håller inne på information som de egentligen borde delge sjukvårdspersonalen. Detta 

leder till att patientens behov inte kan tillgodoses eftersom sjukvårdspersonalen är ovetande 

om deras problem. De resurser som sjukvården ställer till patientens förfogande blir därmed 

outnyttjade. Hinder upplevs dock inte bara av patienten utan även av sjukvårdspersonal på 

grund av tidsbrist, rädsla att göra patienten upprörd samt rädsla för att inte kunna besvara 

frågor (Brigegård & Glimelius, 1998). Hur påverkas omvårdnaden om en patient och 

sjuksköterska upplever hinder i omvårdnadsrelationen? Förmodligen leder det till en sämre 

omvårdnad eftersom problem blir svårlösta då de inte kommer upp till ytan. 

Sjukvårdspersonal bör vara medvetna om tänkbara hinder för att kunna tillgodose patientens 

behov. Under samtal kan förslagsvis empatiska uttalanden och öppna frågor användas för att 

underlätta kommunikationen med patienten och lösgöra eventuella hinder som annars kan 

uppstå dem emellan.  

 

Kelsey et al. (2004) samt Lintz et al. (2003) belyser hur viktig anhörigas roll är under 

sjukdomsförloppet. Av många män ses makan som ett stort och ovärderligt stöd under hela 

vårdprocessen. En cancerdiagnos påverkar enligt Brigegård och Glimelius (1998) inte bara 

den drabbade individen utan hela familjen. Anhöriga känner ofta sorg, rädsla och ledsamhet 

när svårigheter och ångest delas med den som fått diagnosbeskedet. Ett hinder kan på så vis 
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uppstå mellan patient och anhörig då båda vill ”skydda” varandra genom att dölja negativa 

känslor och problem. Detta beteende tror vi medför att situationen kan försvåras för patienten, 

då fokus läggs på att förskona den anhörige från bekymmer istället för att utnyttja denne som 

en resurs.  

 

Sjukvårdspersonalen bör vara en viktig länk mellan patient och anhörig så att detta hinder inte 

uppstår. Det kan ske genom ett gemensamt samtal i början av sjukdomsförloppet, med både 

patient och anhörig, där känslor och oro kan ventileras. På detta sätt kan sjukvården visa att 

det inte är farligt att tala om sådant. 

 

7.3 Meningsfullhet 

Det har visat sig vara betydelsefullt att sjukvårdspersonal motiverar och stöttar patienten för 

att denne lättare skall kunna ta sig igenom sjukdomstiden (Brigegård & Glimelius, 1998).  

Detta kan ske genom ett motiverande och stödjande samtal mellan sjukvårdspersonal och 

patient, där de tillsammans kan lägga upp delmål för att patienten skall finna en mening och 

engagemang under de mest krävande perioderna (Barth & Näsholm, 2006). Antonovsky 

(2005) belyser vikten av att finna en mening i tillvaron för att kunna ta sig an problem och 

oförutsedda händelser på ett mer hanterbart vis.  

 

Det otillfredsställda informationsbehovet, vad gäller val av behandling och biverkningar, som 

männen enligt Boberg et al. (2002) samt Templeton och Coates (2001) upplever, kan medföra 

att det blir svårare att finna en mening i den situation som uppstått. Med en god kunskap och 

starka resurser tror vi, likt Antonovsky (2005), att det blir lättare att se den uppkomna 

livskrisen som en utmaning istället för ett hinder. Resultatet i litteraturöversikten pekar på att 

en patient med ett gott fungerande socialt nätverk och engagerad sjukvårdspersonal som 

informerar, stödjer och motiverar patienten, lättare kan finna effektiva 

problemlösningsstrategier, som i sin tur kan medföra att eventuella hinder inte uppfattas som 

ouppnåeliga, utan mer som utmaningar. Om patienten saknar ett gott socialt nätverk, bör då 

sjukvården ta ett större ansvar eftersom det enligt Kelsey et al. (2004) och Lintz et al. (2003) 

har visat sig att anhöriga har en betydande roll under sjukdomsförloppet? Dessa män bör 

uppmärksammas genom en grundlig anamnes, eftersom de kan vara i behov av extra 

stödinsatser för att klara av de psykiska och fysiska belastningar som en cancerdiagnos 



 

 21 

innebär. Dessa stödinsatser kan enligt Wallace och Storms (2006) vara en-mot-en stöd 

alternativt gruppstödsnätverk, det vill säga patientföreningar. 

 

8. Metoddiskussion 

Det är en styrka att vara två författare som diskuterar analysförfarande och resultat (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2008), eftersom detta gav oss möjlighet att kontinuerligt diskutera och 

reflekterar över tillvägagångssätt och resultat. Vi är dock väl medvetna om möjligheten att 

fler än de nio artiklar som inkluderades skulle kunna hittas om andra sökord använts eller 

kombinerats. Sökresultatet i PubMed kan möjligtvis anses som märkligt, då endast en artikel 

lästes och ingen granskades. I PubMed återkom dock vissa artiklar som vi redan valt ut från 

Cinahl och dessa dokumenterades endast i den databas de först påträffades. Inkluderade 

artiklar kom från USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Italien. Resultaten i dessa 

studier visade att män med diagnostiserad prostatacancer hade likvärdiga omvårdnadsbehov, 

oberoende från vilket land de kom ifrån. Dock skiljer sig exempelvis USA:s sjukvårdssystem 

gentemot Sveriges. I resultatdelen ”val av behandling – ett svårt beslut” exemplifieras det då 

olika läkare försökte ”sälja” sin specialitet, genom så kallad second opinion. Trots det tror vi 

att resultaten även speglar hur svenska män upplever behoven. Dock hade det varit intressant 

om vi även hade funnit studier från exempelvis Asien eller Afrika för att på så vis kunna 

jämföra om det finns skillnader mellan världsdelar. Det tidsintervall som använts för att 

begränsa sökresultat kan vara till nackdel enligt Forsberg och Wengström (2008), som anser 

att forskningsstudier endast bör vara tre till fem år gamla för att räknas som aktuella. Syftet 

med att endast inkludera aktuell forskning är att kunskapen på olika områden förändras med 

tiden, vilket skulle innebära att äldre forskningsresultat möjligtvis skulle kunna vara inaktuell. 

Exempelvis kan biverkningseffekter minskats, informations- och stödbehov förändrats eller 

fler behandlingsalternativ uppkommit. Vi fann dock ingen markant skillnad mellan den äldsta 

och den nyaste studien, trots att de genomfördes med sju års intervall. Anledningen till att 

tidsintervallet utökades till tio år var dock att sökningen från de senaste fem åren gav för få 

relevanta artiklar för det valda ämnesområdet.  

 

I denna litteraturstudie inkluderades artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats för att 

belysa syftet ur olika synvinklar. Vi var intresserade av hur män med diagnostiserad 

prostatacancer beskriver behovet av psykosocialt stöd och information, men även om det 

finns gemensamma eller återkommande behov. Då kvalitativa artiklar syftar till att förstå 
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och/eller tolka företeelser och kvantitativa artiklar syftar till att beskriva frekvensen av 

företeelsen ansåg vi det lämpligt att använda oss av båda ansatserna. Detta menar Forsberg 

och Wengström (2008) höjer kvalitén på en systematisk litteraturstudie.  

Alla inkluderade artiklar i denna litteraturstudie var skrivna på engelska, vilket inte är vårt 

modersmål. För att minimera eventuella feltolkningar samt öka trovärdigheten, lästes 

artiklarna först enskilt flera gånger, för att därefter gemensamt översättas och tolkas.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklar genomfördes med en modifierad granskningsmall enligt 

Forsberg och Wengström (2008) samt Willman och Stoltz (2002). Varje fråga motsvarade två 

poäng vilket kan vara en svaghet då vissa av dem kanske kan anses vara mer relevanta än 

andra. Alla artiklar befanns emellertid, enligt det instrument som användes, ha en hög eller 

måttlig vetenskaplig kvalitet, och inkluderades därmed i studien.  
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9. Slutsats 

I resultat framkom sex teman: individanpassat informationsbehov, informationskällor, val av 

behandling – ett svårt beslut, biverkningar – vikten av information, information och stöd från 

patientens sociala nätverk samt information och stöd från sjukvården. Resultatet pekar på att 

sjukvårdspersonalen bör individanpassa informationen för att bli medvetna om patientens 

behov och därigenom kunna tillgodose dennes önskemål. Rutinmässig screening av 

omvårdnadsbehov för prostatacancerdiagnostiserade män bör utarbetas. Förslagsvis genom ett 

formulär där männen får beskriva uppkomna behov och problem under initialfasen. Detta 

formulär skulle därefter kunna kompletteras under sjukdomsförloppets gång då behov kan 

förändras med tiden. På vis kan sjukvården bättre anpassa information och åtgärder från 

individ till individ. För att inte de drabbade männens krisreaktioner skall öka, krävs det att de 

informationskällor de använder sig utav är tillförlitliga. Då det visade sig att många män 

använder Internet som informationskälla har sjukvården en betydelsefull uppgift genom att 

göra tillförlitliga websidor lättillgängliga för de drabbade männen och dess anhöriga. 

 

Resultatet visar att tiden för val av behandling ansågs, av de flesta män, som den svåraste 

tiden under sjukdomsförloppet. För att underlätta situationen kan sjukvården förslagsvis 

förmedla kontakt med stödgrupper, som en naturlig del under sjukdomstiden. Detta kan ske i 

direkt anslutning till diagnosbeskedet, alternativt vid lämpligt tillfälle en tid efteråt, då den 

drabbade individen fått tid till att anpassa sig till den nya livssituationen. Information 

angående biverkningar, till följd av behandling, är från sjukvårdens sida otillräcklig. En 

slutsats som kan dras av det är att det individuella informationsbehovet inte blivit tillgodosett.  

 

Det visade sig att en cancerdiagnos engagerar även familjen, vilket exemplifieras i resultatet 

då många män ansåg att deras familj och i synnerhet deras maka var det största stödet. 

Således kan det vara av stor vikt att makan får medverka under hela sjukdomsförloppet för att 

på bästa sätt kunna stötta och vid lämpligt tillfälle repetera information som mannen inte 

kunnat ta in. Det visade sig att sjukvården bör utarbeta tydligare riktlinjer angående hur deras 

stödsystem (kuratorer, psykologer) skall göras mer lättillgängliga för de drabbade männen då 

de var omedvetna om dess existens.  
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10. Förslag till fortsatt forskning 

 

Vad kan sjukvården göra för att tillgodose det individuella informationsbehovet? 

Då studier visat att informationsbehovet är individuellt bör det utvecklas en metod/instrument 

för att kunna individanpassa informationen. Ett förslag, som nämnts tidigare, är rutinmässig 

screening genom ett utarbetat formulär. På så vis kan sjukvården säkerställa en högre kvalitet 

på den vård som bedrivs för prostatacancerdiagnostiserade män och förhoppningsvis minska 

negativa reaktioner relaterade till diagnosen.  

 

Hur kan sjukvården utnyttja Internet som en resurs för att tillgodose patientens informations- 

och stödbehov? 

Då Internet är en vanligt förekommande informationskälla och användandet av detta 

informationsmedium sannolikt kommer att öka, bör sjukvården följa med i denna utveckling. 

En kvalitativ studie skulle kunna påvisa vilket sorts information männen efterfrågar då de 

söker på Internet. Utifrån resultatet på studien bör landstingen gemensamt utforma en 

webportal där männens önskemål tillgodoses.  
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Bilaga 1. Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

 

 Fråga Ja Nej Ej tydligt 

1 Anges det var studien genomfördes?    

2 Anges det när studien genomfördes?    

3 Motsvarar titeln studiens innehåll?     

4 Återger abstrakten studiens innehåll?    

5 Är studiens syfte tydligt formulerad     

6 Leder introduktionen logisk fram till studiens syfte?     

7 Är problemformuleringen tydligt beskriven?    

8 Är den kvalitativa metoden väl beskriven?    

9 Finns inklusionskriterier för urvalet beskrivna och är de 

relevanta? 

   

10 Finns exklusionskriterierna för urvalet beskrivna och är 

de relevanta?  

   

11 Är urvalsmetoden beskriven och är den relevant utifrån 

studiens syfte?  

   

12 Beskrivs antalet deltagare och ålder i studien?    

13 Förs ett etiskt resonemang?    

14 Anges vald datainsamlingsmetod?    

15 Är data systematiskt insamlad?    

16 Presenteras det hur data analyserats?    

17 Är resultatet trovärdigt och klart beskrivet?    

18 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?    

19 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    

20 Besvaras studiens syfte?    

21 Beskrivs studiens slutsats?    

Max poäng: 42 Studiens poäng:  Kvalitet: 

 

 

 

 

 
Modifierad granskningsmall utifrån Forsberg och Wengström (2008) samt Willman och Stoltz (2006). 



 

  

Bilaga 2. Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

 

 Fråga Ja Nej Ej tydligt 

1 Anges det var studien genomfördes?    

2 Anges det när studien genomfördes?    

3 Motsvarar titeln studiens innehåll?     

4 Återger abstrakten studiens innehåll?    

5 Är studiens syfte tydligt formulerad     

6 Leder introduktionen logisk fram till studiens syfte?     

7 Är problemformuleringen tydligt beskriven?    

8 Finns inklusionskriterier för urvalet beskrivna och är de 

relevanta? 

   

9 Finns exklusionskriterierna för urvalet beskrivna och är 

de relevanta? 

   

10 Är urvalsmetoden beskriven och är den relevant utifrån 

studiens syfte? 

   

11 Är populationen beskriven och representativ för studiens 

syfte? 

   

12 Anges bortfallets storlek?    

13 Anges hur datainsamling genomfördes?    

14 Anges vilka mätmetoder som använts?    

15 Presenteras det hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

   

16 Är resultatet trovärdigt och klart beskrivet?    

17 Besvaras studiens frågeställning?    

18 Förs ett etiskt resonemang?    

19 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studiens resultat? 

   

20 Diskuterar författarna studiens interna validitet?    

21 Diskuterar författarna studiens externa validitet?    

22 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    

Max poäng: 44      Studiens poäng:  Kvalitet: 

Modifierad granskningsmall utifrån Forsberg och Wengström (2008) samt Willman och Stoltz (2006). 



 

  

Bilaga 3. Artikelmatris  

 
Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Boberg, E. W., 

Gustafson, D. H., 

Hawkins, R. P., 

Offord, K.P., 

Koch, C., Wen, K-

Y., Kreutz, K. & 

Salner, A.  

2002 

USA 

Patient 

Education and 

Counseling.  

 

Assessing the 

unmet 

information, 

support and 

care delivery.  

Att identifiera de 

viktigaste 

otillfredsställda 

behov för män 

med lokaliserad 

prostatacancer. 

En kvantitativ 

studie, byggd 

på ett 

frågeformulär 

med 135 

frågor. 230 

personer 

deltog i 

studien.   

Störst behov av 

förbättringar 

finns för behov 

av information, 

särskilt kunskap 

om biverk-

ningar av sjuk-

domen och dess 

behandling, och 

i frågor som rör 

återfall. 

Behovet av stöd 

var minst 

tillgodosett, 

men också den 

minst betydelse 

Hög 

 

 
Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Capirci, C., 

Feldman-

Stewart, D., 

Mandoliti, G., 

Brundage, M., 

Belluco, G. & 

Magnani, K.  

2004  

Italien. 

 

Patient 

Education and 

Counseling. 

 

Information 

priorities of 

Italian early-

stage prostate 

cancer 

patients 

and of their 

health-care 

professionals. 

Att jämföra 

informations- 

prioriteringar 

mellan italienska 

män med 

nydiagnostiserad 

prostatacancer och 

sjukvårdspersonal. 

 

 

En kvantitativ 

studie med 78 

frågor. 45 

patienter 

deltog i 

studien.    

Studien visar att 

vårdpersonal 

prioriterar att delge 

en annan 

information än vad 

patienten tycker är 

väsentligt.  

Hög 

 

 
Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Davies, N.J., 

Kinman, G., 

Thomas, R.J. & 

Bailey, T.  

2007  

UK 

 

Psycho-

Oncology.  

 

Information 

satisfaction in 

breast and 

prostate 

cancer 

patients: 

implications 

for quality of 

life.  

Att bedöma 

informationsbehov 

och informations- 

tillfredsställelse 

hos bröst- och 

prostata 

cancerpatienter. 

En kvantitativ 

studie. 199 st 

patienter 

deltog varav 

112 män.  

Studien visade att 

det är särskilt viktigt 

att sjukvården 

identifierar 

informationsbehovet 

hos varje enskild 

patient. Detta för att 

delge information 

som är av betydelse 

för patienten.     

Hög 

 

 



 

  

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Kelsey, S.G., 

Owens J. & White 

A. 

2004 

UK 

 

European 

journal of 

cancer care. 

 

The experience 

of 

radiotherapy 

for localized 

prostate 

cancer: 

the men’s 

perspective. 

Att undersöka 

erfarenheter hos 

män som 

behandlats med 

strålbehandling av 

lokaliserad 

prostatacancer. 

En kvalitativ 

studie med 

fokus-grupper. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer där 

27 män deltog.   

Den viktigaste 

källan till stöd 

fanns hos den 

egna familjen. 

Behovet av ett 

multidisciplinärt 

team som kunde 

ge stöd, adekvat 

information och 

rådgivning 

efterfrågas. 

Hög 

 

 
Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Lintz, K., 

Moynihan, C., 

Steginga, S., 

Norman, A., Eeles, 

R., Huddart, R., 

Dearnaley, D. & 

Watson, M.  

2003  

UK 

 

Psycho- 

Oncology.  

 

Prostate 

cancer 

patients’ 

support and 

psychological 

care needs: 

Survey from a 

non-surgical 

oncology 

clinic.  

Att undersöka stöd 

och psykologiskt 

vårdbehov hos 

män med 

prostatacancer. 

En kvantitativ 

studie. 

Inklusive 

deskriptiv 

statistik. 210 

patienter 

deltog i 

studien.  

Studien visar att 

vården för de 

drabbade 

männen 

behöver 

individualiseras. 

Psykiskt och 

informativt stöd 

framgick även 

som ett stort 

behov hos 

patienterna. 

Hög 

 

 
Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

McGreageor, S. 

2002 

UK. 

Patient 

Education and 

Counseling.  

 

What 

information 

patients with 

localised 

prostate 

cancer hear 

and 

understand. 

Att undersöka 

kunskapen hos 

män som hade fått 

diagnosen 

prostatacancer men 

inte tidigare 

behandlats under 

sjukdomsförloppet. 

Kvalitativ 

metod med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 10 

män deltog 

Läkaren har en 

övertro att 

patienten 

förstår och tar 

till sig den 

givna 

informationen. 

Personlig 

skriven 

information var 

av betydelse för 

patienterna.  

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Steginga, 

S.K.,Occhipinti, 

S., Dunn, J., 

Gardiner, R.A., 

Heathcote, P. & 

Yaxley, J.  

2000 

Australia. 

 

Psycho-

Oncology. 

 

The supportive 

care needs of 

men with 

prostate 

cancer. 

Att bedöma 

behovet av 

stödjande vård hos 

män med 

prostatacancer 

som är 

medlemmar i 

stödgrupper. 

En kvantitativ 

studie. 206 

män deltog i 

studien och 

svarade på 

enkätfrågor.  

Studien visar 

att en tredjedel 

av männen 

anser att det 

finns 

otillfredsställda 

behov vad 

gäller 

sexualitet, 

psykologisk oro 

och 

information.  

Hög 

 

 
Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Templeton, H. & 

Coates, V.       

2001                   

UK 

 

Patient 

Education and 

Counseling. 

 

Informational 

needs of men 

with prostate 

cancer on 

hormonal 

manipulation 

therapy. 

Att bedöma 

kunskaps- och 

informationsbehovet 

hos män med lokalt 

avancerad 

prostatacancer som  

behandlats med 

hormonell 

manipulation. 

Strukturerad 

intervju. 

Deskriptiv 

och explorativ 

design där  

90 män 

deltog. 

Informations- 

och 

kunskapsbehovet  

relaterat till 

sjukdomen och 

behandlingen 

var inte 

tillgodosett 

enligt 

patienterna. 

Hög 

 

 
Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Wallace, M. &  

Storms, S 

2006 

USA 

 

Applied 

Nursing 

Research. 

 

The needs of 

men with 

prostate 

cancer: results 

of a focus 

group study 

Att undersöka det 

psykosociala 

behovet hos män 

med 

prostatacancer. 

Kvalitativ 

studie med 

grounded 

theory metod 

där 17 män 

deltog. 

Patienternas 

informationsbehov 

ansågs inte vara 

tillgodosett. 

Stödet var 

otillräckligt.  

Hög 

 

 

 


