
  
  

0 

 

 
Akademin för hälsa och samhälle 

Examensarbete inriktning omvårdnad 

Grundnivå II, 15 högskolepoäng 

Vt 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av stöd och information från vården och 

närstående hos patienter med prostatacancer 

En systematisk litteraturstudie 

 

 
 

 

 
 
 

Författare:           Anita Moraeus 

                            Per Morin 

Handledare:        Henrietta Forsman 

Examinator:        Malin Lövgren 

 

 



  
  

1 

 
School of Health and Social Sciences 

Essay course – Nursing 

Undergraduate level II, 15 ECTS - credits 

Spring 2009 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Dalarna 
Examensarbete 

Nr 200x:xx 

Support and information in care and from relatives 

as experienced by patients with prostate cancer 

 

A systematic literature review 

 

 

 

 
 
 

Authors:                   Anita Moraeus 

                                 Per Morin 

Supervisor:              Henrietta Forsman 

Examinator:             Malin Lövgren 
 
               



                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 
 
Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tel 023-77 80 00 
 
Rapport 200x:nr 
ISBN 
ISSN 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur patienter med 

prostatacancer upplever stöd och information från vården och närstående. Resultaten i studien 

grundades på 15 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Sökningar 

gjordes via Högskolan Dalarnas sökmotor Elin@dalarna och databaserna Blackwell synergy, 

Cinahl, Weiley och PubMed. Via granskningsmallar kvalitetsgranskades artiklarna, utgivna 

1999-2009. Artiklarna var på engelska och etiskt godkända. Det uppsatsförfattarna funnit efter 

sina litteraturstudier var att vården gällande stöd och information såg väldigt olika ut inom 

vården. Det beror naturligtvis på patientens behov av hjälp och dennes fas i sjukdomen. 

Patienterna sökte stöd och information hos familj och bekanta som hade erfarenhet av 

prostatacancer. Deltagarna upplevde dessa som bra källor till stöd och information. Resultatet 

visade även på att det fanns stödgrupper och att deltagare upplevde dessa som positivt, men att 

flera deltagare inte visste att dessa stödgrupper existerade. 

 

 
 
 

 
Nyckelord: Behov, information, omvårdnad, prostatacancer, stöd, utbildning.  

Keywords: Needs, information, nursing care, prostate cancer, support, education. 
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INTRODUKTION 
 
Prostatacancer 
 
Prostatacancer är idag en av de mest förekommande cancersjukdomarna hos män, cirka 120 

av 100 000 män insjuknar årligen i sjukdomen i Sverige (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 

2008). I den friska vävnaden i en människa råder en balans mellan tillväxt och förstörelse eller 

förlust av celler. Då en tumör eller svulst uppstår sker det genom att cellerna delar sig abnormt 

det vill säga att vissa celler börjar föröka sig i en alltför snabb och okontrollerad takt. 

Tumörerna delas in i maligna eller benigna svulster. En benign tumör kan uppstå och vara 

ofarlig så länge den inte sätter sig i en omkringliggande vävnad och förstör den vävnad den 

satt sig i (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, & Toverud, 1998). 

 

Prostatacancerns uppkomst är inte vetenskapligt klarlagd men det finns teorier om att livsstil, 

födointag och miljö har betydelse för sjukdomens uppkomst. Hereditet utgör cirka 10 % av 

sjukdomsfallen. Det finns också forskning som undersöker huruvida obalans i det manliga 

könshormonet testosteron, kan bidra till uppkomsten av sjukdomen (Norlén, 2004). Symtomen 

är oftast diskreta initialt från nedre urinvägarna men uttalade symtom kan förekomma såsom 

miktionsträngningar, sveda och ibland blod i urinen, hematuri. När sjukdomen avancerat kan 

rygg och bäckenvärk förekomma på grund av metastaser, njurpåverkan och anemi (Adami, 

Grönberg, Holmberg, Johansson, Widmark & Cederquist, 2006). 

 

För att utreda och ställa diagnos palperas prostata, patienten tar rutinprover och provtagning 

för PSA, prostataspecifikt antigen. PSA är ett glykoprotein från epitelet i prostata (Ringborg et 

al., 2008) Provet prostataspecifikt antigen kan dock inte påvisa hur aggressiv växten av 

tumören är. Vid fynd av PSA över 20 mikrogram/L erhålls remiss till skelettscintigrafi övriga 

utredningar görs av urolog genom transrektal biopsi. Utbredningen av cancern kan fastställas  

genom magnetröntgenundersökning och ultraljudsundersökning (Järhult & Offenbartl, 2006; 

Ringborg et al., 2008). 
 

Behandlingen utvecklas kontinuerligt och har idag gynnsam effekt såvida inte metastasering 

skett. Män under sjuttio år och i övrigt väsentligen friska erbjuds prostataektomi eller 

strålbehandling. Negativa sidoeffekter kan vara erektionsstörningar och problem med 

urininkontinens. Män som passerat sjuttio år kan följas upp med täta läkarbesök så kallad 

aktiv bevakning eller alternativt erbjudas palliativ hormonell behandling GnRH, 

Gonadotropin-releasing hormoner. Detta innebär farmakologisk kastration eller så kallad 
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antiandrogen behandling som syftar till att reducera mängden testosteron. Reducerandet av 

testosteronet syftar till att tumören ska bli inaktiv och krympa. De symtomstyrda 

behandlingarna kan innebära kombination av strålning och hormonbehandling, 

antiandrogenbehandling och kirurgisk kastration. I gruppen yngre män sätter man ofta in en 

kombination av strålbehandling och hormonbehandling. Den antiandrogena behandlingen är 

ofta att föredra då den inte ger de negativa konsekvenserna på libido och erektionsförmåga 

som medicinsk och kirurgisk kastration (Järhult & Offenbartl, 2006 ). 

 

Vid en tidigt diagnostiserad prostatacancer kan det ibland bli fråga om så kallad exspektans. 

Det innebär att patienten underkastas regelbundna kontroller. Valet av exspektans görs efter 

bedömningar relaterat till hög ålder, dålig toleransnivå för operation, strålbehandling eller 

cellgiftsbehandling. Vid eventuell exspektans innefattas patienten av ett uppföljningsprogram 

i en prostatacancerdispensär där läkare och sjuksköterska tar återkommande prover 

exempelvis PSA. Prognosen vid prostatacancer varierar efter sjukdomens tillväxt, tid för 

diagnostisering, patientens ålder och övrigt hälsotillstånd men är relativt god. Omkring hälften 

av de som fått sin diagnos för 10 år sedan lever. I gruppen som avlidit har endast några 

procent dött som en direkt orsak av prostatacancern (Adami et al., 2006). 

 
Att drabbas av prostatacancer  
 
Det psykosociala omhändertagandet av dessa patienter i omvårdnaden innebär att hänsyn kan 

behöva tas till flera faktorer som till exempel den traumatiska krisen vid cancer, 

copingmekanismer, salutogenes och känsla av sammanhang, livskvalité och att vara 

närstående till cancersjuk patient. Att bli sjuk och få en diagnos innebär ju inte bara en ny och 

skrämmande situation för många utan också att allt som tidigare tagits för givet ställs på sin 

spets. Den förut så fungerande ekonomin kanske haltar på grund av sjukskrivningar med 

merkostnader för läkarbesök och resor. På grund av sin sjukdom kanske den drabbade mannen 

drar sig undan det tidigare sociala livet med vänner och släktingar. Inneliggande kateter kan 

vara en orsak till osäkerhetskänslor hos mannen. Rädsla för genant läckage kan göra att 

mannen väljer bort aktiviteter han tidigare uppskattat (Carlsson, 2007).  

 

Den tidigare livskamraten/hustrun blir helt plötsligt en nära anhörig med allt vad det innebär. 

I familjens organisation upplever mannen sig plötsligt annorlunda. Med sin sjukdom kanske 

han upplever det svårt att upprätthålla den maskulinitet han tidigare upplevt. Känsla av skam 

inför sjukdomen och dess konsekvenser kan innebära att mannen drar sig undan närhet och 

livskamraten (Carlsson, 2007).    
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   De psykologiska och sociala konsekvenserna av en cancersjukdom är ofta lika 

väsentliga som de fysiska. För varje enskild patient har cancern en speciell 

psykologisk betydelse och för varje familj där en medlem drabbas av cancer får 

sjukdomen sociala konsekvenser (Carlsson 2007, s.13). 

 

Information 
 

Mäns behov av information/stöd gällande prostatacancer och dess förlopp och utveckling har 

blivit en fråga som engagerat alltfler personer verksamma i hälso och sjukvården. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2009a) går att läsa 

om att sjuksköterskan ska ” -med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose 

patientens trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar ”. Sjuksköterskan 

ska informera och undervisa patienter såväl individuellt som i grupp. Enligt 

kompetensbeskrivningen måste sjuksköterskan även försäkra sig om att patienten förstår given 

information men även att lägga märke till patienter som inte själva uttalar informationsbehov 

(Socialstyrelsen, 2009). Som vårdpersonal kan detta upplevas svårt vid till exempelvis 

tillfällen när negativt besked ska meddelas. Alla personer är vi unika och därför måste också 

vården anpassas individuellt efter varje individ. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

gäller följande:2 b § ”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns” 

(Riksdagen, 2009). 

 

Det har skett förändringar i cancervården sedan 1990-talet med följden kortare vårdtider och 

fler polikliniska behandlingar, vilket utgör ett hot mot god patientinformation . När tillfällen 

halveras för patienten att träffa sjukvårdspersonal minskar även informationstillfällena för 

patienten. Det ställer högre krav på vårdpersonalens förmåga att ge god information En del 

personer är nöjda då de fått lite information, det skulle kunna bero på att de är de som har 

svårast att acceptera sin sjukdom. Andra reagerar med att fråga upprepade gånger för att 

försöka förstå och greppa situationen (Carlsson, 2007). 

 

En bra och fungerande vårdrelation skapas genom att med information göra patienten delaktig 

så att han känner trygghet. Ett hot som till exempel en allvarlig sjukdom utgör, skapar 

otrygghet men med adekvat information till patienten kan tryggheten återskapas. Genom att 

patienten blir medveten får han också en känsla av kontroll. Finns en förståelse hos patienten 

om varför sjuksköterskan agerar som hon gör och hur vården är tänkt att bedrivas gällande 
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sjukdomen reduceras ett onödigt lidande. Att inte ge adekvat information till en patient 

gällande hans sjukdom, eller vad han har att vänta efter de behandlingar som han ska genomgå 

kan skapa ett onödigt vårdlidande. Ett vårdlidande kan uppstå om patienten inte förstår vad 

som händer eller ska hända i omvårdnaden kring honom samt att han inte förstår vad 

omvårdnaden eller behandlingarna har för syfte. I en situation då patienten fått beskedet om en 

sjukdom som kan ha dödlig utgång ställs stora krav på sjukvårdspersonalen. Brist på bra 

information kan vara kränkande för självkänslan hos patienten och försätter denne i ett lidande 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Agerberg, 2003). 

 
Stöd 
 
Behovet och tillgången till stöd varierar dels geografiskt på grund av långa avstånd till 

närmaste klinik men också individuellt. Ofta har patienter och deras närstående ett stort behov 

av stöd i någon form för att klara omställningen sjukdomen medför. Behovet kan variera 

beroende på familjens tidigare livssituation, hur relationerna i familjen fungerat tidigare men 

också hur sjukdomen och de olika behandlingarna påverkat hela nätverkets perspektiv. Här är 

det viktigt att separera olika sorter av stöd då de riktas mot olika problem. Det är viktigt att 

definiera stödet och att inte nämna stöd i största allmänhet. Som exempel kan sjuksköterskan 

ge emotionellt stöd och med det menas att ge omsorg, visa empati, vara delaktig och att lyssna 

på patienten. Sjuksköterskan kan ge bekräftande stöd, genom att ge patienten uppskattning, få 

personen att kännas sig värdefull och sedd, men även att få patienten att uppleva sig som unik 

person och inte bli betraktad som ett fall. Informativt stöd till patienten från sjuksköterskan 

kan vara att vägleda, undervisa, ge råd, informera eller att ge förslag. Det instrumentella stödet 

till patienten kan för denne vara att ge praktisk hjälp, ekonomiskt stöd eller hjälp med 

transporter, anpassning av omgivningen och hemmiljön (Carlsson, 2007). 

 

Det finns stödgrupper för patienter med prostatacancer där de kan träffa andra män som 

genomgått olika behandlingar och ha ett utbyte av information och ge varandra stöd i 

sjukdomsprocessen. En studie i Australien fastslår dock att mer forskning bör komma till 

stånd för att utröna vad som är verksamt i dessa grupper och för vilka de ska utformas 

(Steginga, Smith, Pinnock, Mecalfe, Gardiner & Dunn, 2006). 

 

Problemformulering 
 
Då uppsatsförfattarna inledningsvis började intressera sig för att skriva om prostatacancer och 

dess verkningar fann vi att det med lätthet gick att hitta fakta angående uppkomst, 
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diagnostisering, behandling och prognos gällande prostatacancer. Uppsatsförfattarna hittade 

inte lika mycket kunskap om hur patienten upplevde stödet och informationen efter att fått sin 

diagnos. Med anledning av detta beslöt uppsatsförfattarna att undersöka hur patienter med 

diagnostiserad prostatacancer upplevde stödet och informationen från vården och närstående. 

De psykologiska och sociala konsekvenserna av en cancersjukdom är lika väsentliga som de 

fysiska (Carlsson, 2007). Alla personer är unika och därför måste också stöd och information 

anpassas individuellt efter varje individ. Sjuksköterskan skyldighet är att ge patienter god 

omvårdnad som innefattar stöd och information till patienten (Socialstyrelsen, 2009b). 

 
Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka hur patienter med prostatacancer upplever stöd och 

information från vården och närstående. 

 

Frågeställningar 
 
 Hur upplever patienter med prostatacancer stödet och informationen från vården? 

Hur upplever patienter med prostatacancer stödet och informationen från närstående? 

 

 

Begreppsdefinitioner 
 

Stöd - Definieras enligt Ehnfors, Ehrenberg och Thorell - Ekstrand (2005) som emotionellt, 

socialt eller praktiskt stöd, men även psykosocialt och informativt stöd. Uppsatsförfattarna 

avser stöd från närstående och sjuksköterskan. 

Information – Definieras som undervisning, telefonrådgivning, patientutbildning, rådgivning, 

handledning (Ehnfors et al., 2005), individuellt och/eller från närstående eller i grupp 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 
METOD 
 
Design 
 
Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie . 
 
Urval av litteratur 
 
Sökningen genomfördes via Högskolan Dalarnas sökmotor ELIN@dalarna. Artiklar hämtades 

även via databaserna, Blackwell synergy, Cinahl, Weiley och PubMed. Sökord som användes: 
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Care, cancer, communication, education, experiences, information, needs, nurse, nursing, 

patients, prostate, support och quality of care. Trunkering, som innebär att slutet på ett ord  

ersätts med en asterisk (*) användes som metod för att få fram fler varianter av sökorden.  

Kombinationer av sökorden gjordes med hjälp av operatorerna AND eller OR. Se tabell 1. 
 
Inklusionskriterier 
 
Inklusionskriterierna till denna litteraturstudie var vetenskapliga artiklar utgivna mellan åren 

1999-2009 för att få aktuell forskning till studien. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 

Artiklarna skulle svara upp mot syftet. 
 
Exlusionskriterier 
 
De artiklar som fick låg poäng enligt granskningsmallen uteslöts. Artiklar som kostade pengar 

att inhämta exkluderades. 

 
Datainsamlingsmetod 
 
Granskningsmallen var en modifierad version av mallen enligt Forsberg och Wengström (2008) 

samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Den användes till att kvalitetsbedöma artiklarna till 

studien. Den kvalitativa mallen (bilaga 1) hade 25 frågor och den kvantitativa mallen (bilaga 2) 

hade 29 frågor. Frågorna där svaret blev Ja fick ett poäng, frågor med svaret Nej fick noll poäng. 

Artiklarna kvalitetsbedömdes och delades in i tre grupper där låg kvalitet var de som erhöll 0-

59%, medelhög kvalitet 60-79% och hög kvalitet 80-100% av maxpoängen. De artiklar som 

erhöll medium och hög kvalitet kom sedan att representeras i uppsatsen (Forsberg & Wengström 

2008;Willman et al., 2006). Se artikelsammanställning tabell 2.   

 

Analys 
 
Titlarna som väckte uppsatsförfattarnas intresse ledde till att abstracten lästes. De artiklar vars 

titel och abstract motsvarade syfte och frågeställning skrevs ut i fulltext och lästes mer 

grundligt av båda författarna. Uppsatsförfattarna jämförde resultaten, detta för att minska 

subjektiviteten (Willman et al., 2006). De artiklar som uppsatsförfattarna beslöt sig för att 

inkludera i studien sammanställdes i en artikelgranskningstabell (Tabell 2). De funna 

artiklarna kategoriserades efter resultat och utifrån syftet med litteraturstudien exempelvis, 

information, stöd och telefonkontakt för att få en struktur i uppsatsen. Materialet skrevs sedan 

ner tillsammans av uppsatsförfattarna. 
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Tabell 1. Presentation av artikelsökning 
 
 

 
Sökmotor/databas 

 

 
Sökord 

 
Antal träffar 

 
Antal lästa 

abstract 

 
Antal utvalda 
Artiklar n = 

 
 
 

Elin 

 
Prostate* 
+cancer 

+experience 
+care 

+nursing 

 
34039 
25636 
751 
56 
8 
 
 

 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
4 

 
 

Elin 

 
Prostate cancer 

+experience 
+nursing 
+support 

 
28717 
683 
19 
5 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
1 
 

 
 

Elin 

 
Prostat* 
+nursing 

+information 
 

 
38372 
432 
63 

 
 
 

11 
 
 

 
 
 
1 

 
 

Cinahl 

 
Prostat* 
+nursing 
+support 

 
38372 
432 
27 
 

 
 
 

9 
 

 
 
 
1 

 
 

Cinahl 

 
Prostat* 

+care 
+patient 
+partners 

 

 
38372 
1127 
673 
10 

 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 

Cinahl 

 
Prostat* 
+support 
+needs 

+education 

 
38372 
1034 
29 
11 
 

 
 
 
 

11 
 

 
 
 
 
1 
 

 
 

Blackwell Synergy 

 
Cancer information 

+support 
+prostat* 

 
18064 
1447 
120 

 
 
 

20 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 

Blackwell Synergy 

 
Communication patients 

+experiences 
+nurse 
+care 

 
7733 
463 
52 
34 
 

 
 
 
 

10 
 
 

 
 
 
 
1 

 
Wiley/Sciencedirect 

 
Prostate cancer 

+needs of support 
+quality of care 

 
 
 

17 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
2 
 

 
Pub Med 

 
Cancer information 

+support 
+prostate* 

 
18064 
1447 
120 

 

 
 
 

3 
 

 
 
 
1 
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Tabell 2. Artikelsammanställning 
Tabellen beskriver de artiklar som ingick i uppsatsen samt deras kvalité. 
 

 
Författare 
År Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Design/Met

od 

 
Urval 

 
Kvalit
et 
Poäng 

 
Bailey, D. 
Wallace, M. 
Mischel, M. 
2005 
USA 

 
Watching, 
waiting and 
uncertainty in 
prostate cancer 

 
This study explores the 
problems and uncertainties of 
older man, with prostate cancer, 
who have undergone watchful 
waiting and the strategies they 
use to manage their concerns. 

 
Kvalitativ 
Intervju 

 
N=10 
 

 
Hög 
23/25 
92% 

 
Boberg, E. 
Gustavsson, D.  
Hawkins, R .P. 
Offord, K .P.K.  
 Wen, K-Y. 
 Kreutz, K. 
 Salner, A. 
2002  
USA 

 
Assessing the 
unmet 
information, 
support and care 
delivery needs of 
men with prostate 
cancer 

 
To identified the key Unmet 
Needsof men with localized 
prostate cancer. 

 
Kvalitativ 
CIT, critical 
Incident 
Technique. 

 
N=204 

 
Hög 
23/25 
92 % 

 
Boxhall, S. 
Dougherty, M. 
2003 
Australia 

 
An Evalution of a 
Specialist 
Nursing Role for 
Men with 
Prostate cancer 

 
The purpose of the study was to 
evaluate a specialist prostate 
nursing service in a 
metropolitan public hospital 
setting servicing a large war 
veteran population 

 
Kvalitativ 
Intervjuer. 

 
N=30 

 
Hög 
20/25 
80% 

 
Breau, R.H. 
Mcgrath,P.J. 
Norman,R.W. 
2003 
Canada 

 
Assessing self-
help issues for 
patients with 
prostate cancer, 
interstitial 
cystitis, erectile 
dysfunction and 
urinary diversion 

 
To determine the prevalence of 
self-help ( wich is widely 
available and can assist 
clinicans to educate and 
empower patients)for several 
urological diseases 

 
Intervjuer 
Kvalitativ/ 
Kvantitativ  
Enkät 
 

 
N=120 
Varav 
prostata 
cancer 
Sjuka 
N=30 

 
Hög 
20/25 
80% 

 
Burt, J. 
Caelli, K. 
Moore, K. 
Andersson, M. 
2004 
Canada 

 
Radical 
prostatectomy: 
mens experience 
and postoperative 
needs. 

 
Sougt to explore mens 
experiences after radical 
prostatectomy and whether they 
perceived preoperative teaching 
adequately prepared them for 
postoperative recovery 

 
Kvalitativ 
deskriptiv 
Telefon och 
face to face 
intervjuer 

 
N=17 
 

 
Hög 
22/25 
88% 

 
Livingstone, P. 
White, V. 
Hayman, J. 
 Hill, D. 
2006 
Australia 

 
How acceptable 
is a referral and 
telephone-based 
outcall 
programme for 
men diagnosed 
with cancer? A 
feasibility study 

 
The aim of this study was to 
determine the feasibility and 
acceptability of a referral and 
outcall programme from a 
telephone-based information 
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This study explored the role and 
value of specialist nurses in 
prostate cancer care via a 
survey and patient interviews. 
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The aim of the present study 
was to describe cancer patient’s 
´existential reflections and how 
their existential questions were 
met by the nursing staff. 
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Etisk granskning 
 
 
Denna studie gjordes uteslutande med artiklar redan godkända av etisk kommitté. 

Uppsatsförfattarna har haft intentionen att studera och reflektera över de funna artiklarna med 

nyfikna och öppna ögon utan förförståelse och med ett så objektivt förhållningssätt som 

möjligt. 

 
RESULTAT 
 
 
Upplevelsen av stöd och information från vården 
 
Telefonkontakt 
 
Studier av Livingstone, White, Hayman och Hill (2006) samt Tarrant, Sinfield, Agarwal och 

Baker (2008) visade att patienter som fått tala med professionell personal i telefon efter att de 

fått sin diagnos upplevde det som positivt. En deltagare berättar om att det var till stor hjälp 

att få tala med någon om sin sjukdom och då speciellt med människor som hade kompetens i 

ämnet. ”At the time I was not feeling the greatest, I was not expecting the diagnosis. I 

thought it was a sensible idea to have that access to reliable information “(Livingstone et al., 

2006 s. 472). Deltagare i studien av Tarrant et al.(2008) upplevde det positivt att bli 

uppringda av personal från Cancer Information Center. Männen i denna studie hade också ett 

telefonnummer till Centret och den specialistutbildade sjuksköterskan. De upplevde att de 

hade möjligheten att skaffa sig så mycket information som möjligt vid dessa tillfällen    

It worried me to death…my mind were in like a whirl. I felt, I had to ring… (specialist nurse) 

´cause I ask, I was asking myself questions I couldn´t answer, you know ´Why this? And why 

that? after I spoke to her I fel a lot better…Oh I can ring (specialist nurse) up any  time I 

want to ( Tarrant et al., 2008 s. 6). 

 
Specialistsjuksköterskan 
 

I en studie av författarna Mills och Davidson (2002) som gjordes i England belystes vikten av 

lämplig information erbjuden vid rätt tillfälle, det uppmärksammades som en huvudfaktor för 

att göra det möjligt för patienterna att klara av att hantera diagnosen cancer. Patienter svarade 

på en Likertskala där 19 vanligt förekommande tillgängliga informationskällor beskrevs. 

Deltagarna upplevde informationen de fått av specialistsjuksköterskan som mycket bra och 

gav denna höga poäng (Mills & Davidson, 2002). I kvalitativa studier av Boxhall och 

Dougherty (2003) samt Tarrant et al.(2008) där patienter intervjuades om deras åsikter om 
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specialsjuksköterskans roll, framkom att patienterna tyckte att specialistsjuksköterskorna tog 

sig tid att lyssna och behandlade både deras psykiska och fysiska behov under hela deras 

vårdtid. Deltagare berättar att de upplevde att sjuksköterskan var en guide genom all 

information. ”Everybody is different and what they write in a pamphlet is just a general part 

of it. I think you need a person that guides you, specilally before an operation, things like that 

“(Boxhall & Dougherty, 2003 s.150). 

 
Sjukvårdens utmaning 

 

I Kanada deltog 17 män i en studie av författarna Burt, Caelli, Moore och Andersson (2004) 

vars syfte var att undersöka huruvida den information de fått innan sin operation var adekvat, 

relaterat till upplevelserna efter operationen. Det visade sig att utmaningen för sjukvården var 

att genomföra och delge bra information preoperativt som sedan männen hade kvar och kunde 

ta till sig och använda sig av postoperativt. Många av de män som deltog i studien hade den 

klara uppfattningen om att ingreppet i sig skulle stoppa cancern och beskrev sig själva som 

välinformerade. Dessvärre så upplevde de svårigheter postoperativt som de inte kunde relatera 

till den tidigare preoperativa informationen. Trots att patienter erhållit information 

preoperativt om bieffekterna som till exempel urinläckage efter operationen hade de olika 

förväntningar inför effekten av det. Några ansåg optimistiskt att det var en övergående fas 

medan andra kände skamkänslor inför detta faktum. Något som blev uppenbart för 

sjukvårdspersonalen var att männen inte tog upp dessa frågor självmant men gärna pratade om 

problemen när öppna frågor ställdes direkt till dem (Burt et al., 2004). 

 
Behov och otillfredsställda behov av stöd och information 
 

I ett försök att utvärdera det största respektive lägsta behovet av stöd och information fann 

artikelförfattarna att patienterna i en studie upplevde sig få relativt gott stöd och information 

även om det fanns utrymme för förbättringar. De största behoven gällande stöd och 

information fann de i ämnen som information och kunskaper gällande sidoeffekter och 

biverkningar av sjukdomen och dess behandling. Kunskapsbehov av ganska stora mått fanns 

också att finna i frågan om eventuell återkomst av sjukdomen efter behandling (Boberg, 

Gustavsson, Hawkins, Offord, Kock, Wen, Kreutz & Salner, 2002). En aspekt av ett 

otillfredsställt behov av information och stöd kan vara att den sjuke i avsaknad av bra adekvat 

information och kontinuerligt stöd börjar ifrågasätta den satta diagnosen. Aktiv bevakning av 

patienten är en metod som erbjuds, likt ett alternativ till den mer aggressiva behandlingen där 

risken för allvarliga biverkningar är relativt stor. Denna behandlingsform innebär i korthet att 
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patienten övervakas kontinuerligt och när eventuella förändringar sker i sjukdomen d.v.s. att 

den förvärras övervägs de mer traditionella behandlingarna. Denna metod är måhända 

skonsammare rent kroppsligt för patienten men med brister i information och stöd så kan det 

följa andra, psykologiska aspekter som blir bekymmersamma för den sjuke. Ett citat av en 

man som deltog i studien var“I have no physical discomfort at all .This is why it´s still hard to 

believe that I have “this thing growing in me.” (Bailey, Wallace & Mische, 2005 s.737). 

 

Syftet i studien av Westman, Bergenmar och Andersson(2005) var att beskriva 

cancerpatienters existentiella reflektioner och hur dessa reflektioner blev bemötta av 

omvårdnadspersonalen. Patienterna berättade att de var i behov av existentiellt stöd och att de 

inte alltid fick det stödet utan att personalen koncentrerade sig på de praktiska sakerna runt 

omkring behandlingen. En av patienterna berättade om bristen på stöd från 

omvårdnadspersonalen när han var rädd och orolig inför operationen. 

 
And when I started to talk with a nurse, just a few words, then just when I started; (the nurse 

said) I must, I have other things, I must go. And he said further on: The person I tried to get 

in contact with…well, she just let it pass, I think she had difficulties of her own.  (Westman et 

al., 2005 s. 174). 

 

Studien vid East Midland of England sjukhuset (Sinfield, Baker, Agarwal & Tarrant, 2008 ). 

visade att prostatacancerpatienter och deras respektives informationsbehov inte hade blivit 

uppfyllda eller identifierade. En deltagare berättade att de t ex. inte förstod vad personalen sa, 

att de ”stora” orden inte förklarades för patienten eller hans närstående. Denne man hade inte 

riktigt förstått innebörden av sin biopsi och sade:” when I went to have the biopsy I was not 

told that´s was going to happen. So that did take me by surprise “(Sinfield et al., 2008 s. 93). 

En studie belyste också att männen och i förekommande fall deras partners kände sig stressade 

den närmsta tiden efter utskrivning. Beskrivningen var att männen saknade stöd från den 

professionella vårdapparaten och information om hur katetern exempelvis skulle skötas i 

hemmet och det ledde till att männen oroade sig i det tysta, då de inte besvärade urologen på 

sjukhuset med dessa frågor. I de fall männen erbjudits hemsjukvård efter operationen blev 

också oron mindre när frågeställningarna fick svar omedelbart av sjuksköterskan som gjorde 

hembesöken (Moore & Estey, 1999). 
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Stödgrupper 
 

Män i studierna av Milne, Spiers och Moore (2007) och Owens, Kelsey och White (2003) som 

hade fått delta i diskussionsgrupper före sin prostatektomi uppskattade det stödet och hade 

hjälp av det efter operationen Det stod klart i dessa studier att behoven av stöd varierade bland 

männen. Några av männen upplevde ett bra stöd i grupperna där de kunde träffa andra män i 

samma situation och utbyta erfarenheter med (Owens et al., 2003). I Kanada deltog 

etthundratjugo patienter med tumörsjukdomar i en undersökning där antalet patienter med 

prostatacancer var trettio. Tjugo personer av dessa hade haft svåra biverkningar av sin 

behandling och det mest framträdande var urininkontinens och erektil dysfunktion. I 

genomsnitt hade det gått cirka tre och ett halvt år sedan patienterna påbörjade sin behandling. 

Denna grupp på trettio patienter uppgav att de inte hade så stort behov av information och de 

var nöjda med den information och det stöd de hade fått. Trots att självhjälp i form av 

stödgrupper fanns att tillgå var det flera patienter som inte visste om det. Många av dessa 

patienter uppgav att de skulle ha utnyttjat denna hjälp om de visste om dess existens. 

Stödgrupper uppgavs vara mer nödvändigt vid frågor av typen ”copingstrategier” det vill säga 

grupper där deltagarna tillsammans hjälps åt att hitta strategier att ha som verktyg i sin nya 

situation som patienter med allvarlig sjukdom (Breau, McGrath & Norman, 2003).En studie 

av Wallace och Storms (2007) belyste de psykosociala behoven prostatacancer patienten var i 

behov av. De stödgrupper som fanns tillgängliga var inte alla deltagare medvetna om att de 

existerade. En deltagare berättade:” There is very little support sevices around and there is a 

dire need” (Wallace & Storms 2007, s. 185). 

 

I Australien utfärdades ett frågeformulär för att försöka bringa klarhet i vad män som 

diagnostiserats med prostatacancer upplevde som det största behovet av stöd (Steginga, 

Occhipinti, Dunn, Gardiner, Heathcote & Yaxley, 2000). Tvåhundrasex personer i åldrarna 

48–85 år deltog i studien som belyste det faktum att olika patienter betyder olika 

förutsättningar. Det kunde handla om var i landet man som patient var bosatt, bodde patienten 

i en mer centralt belägen ort så blev det lättare att också ha fysik kontakt med sjukvården än 

för de patienter som bodde långt ute på landsbygden. Vilken utbildningsnivå gällande 

sjukdomen som erbjudits påverkade också. De patienter som hade ingått i en form av 

stödgrupp hade i allmänhet en högre nivå av kunskap och de hade också ett mindre behov av 

stöd av sjukvården. Den sociala situationen patienten befann sig i hade också betydelse. Det 

kunde handla om patienternas ålder och hur sjukdomens verkningar påverkade män olika  
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beroende på ålder. Behovet av information och stöd varierade beroende på vilken 

behandlingsmetod männen deltagit i (Steginga et al., 2000). 

 
Litteratur och skriftlig information 
 
Patienterna som deltog i en studie upplevde ett stöd och en lättnad i att kunna ta till sig 

informationen om sjukdomen då de fick träffa en specialistsjuksköterska. Det underlättade i 

processen att kunna ta till sig skriven information om behandlingen, samt råd och stöd efter 

diagnostiseringen (Tarrant et al., 2008). 

 

I genomsnitt hade det gått cirka tre och ett halvt år sedan patienterna i studien av Breu et 

al.(2003) påbörjade sin behandling. Denna grupp på trettio patienter uppgav att de inte hade så 

stort behov av information och de var nöjda med den information och det stöd de hade fått. De 

flesta patienterna hade läst broschyrer med information. När det gäller frågor kring rent 

medicinsk natur upplevde deltagarna att litteratur och skriftlig information var den bästa 

informationskällan (Breau et al., 2003). I en annan studie framkom att mäns behov av adekvat 

information gällande de operativa ingreppen så väl som efterförlopp och eventuella 

sidoeffekter/biverkningar av behandlingar var stort. Flera av dessa män sökte också aktivt 

information själva genom litteratur och broschyrer om sjukdomen (Milne, Spiers & Moore, 

2007). 

 
Upplevelsen av stöd och information från närstående  
 
Det som visade sig i några studier var att familj och vänner sågs som en viktig källa av 

information för många av patienterna, det var hela 70 % (235/334) av deltagare som uppgav 

att de använde familj och vänner regelbundet som källa till information och de upplevde dem 

som utmärkt informationskälla. Patienterna uppgav även att de använde familj/vänner mer 

regelbundet än den skrivna informationen från sjukhuset (Mills & Davidson, 2002). Studien 

av Wallace och Storms (2007) visade att vissa deltagare hade genom hela 

sjukdomserfarenheten sökt stöd hos familjemedlemmar eller hos bekanta som hade erfarenhet 

av prostatacancer. En deltagare berättade att han var tacksam över att han kände två eller tre 

som hade prostatacancer och att han kände att det var värdefullt att prata med dom. De tre 

författarna Owens, Kelsey och White, fann i sin studie 2003 att personalen inte 

uppmärksammade de omvårdnadsmässiga behoven som de borde. Det generella var att 
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männen upplevde att de hade det bästa stödet i sin närmaste omgivning av familj och vänner i 

ett initialt skede av sjukdomen (Owens et al., 2003). 

 

DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultaten   
 
Det uppsatsförfattarna funnit efter sina litteraturstudier är att vården gällande stöd och 

information ser väldigt olika ut. Det kan bero på patientens behov av hjälp och dennes fas i 

sjukdomen. Deltagare sökte stöd och information hos familjemedlemmar och bekanta som 

hade erfarenhet av prostatacancer, de upplevde dessa som bra källor till stöd och information 

(Mills & Davidson, 2002; Owens et al., 2003; Wallace & Storms, 2007). Resultatet visade 

också att det fanns stödgrupper och att deltagare upplevde dessa positivt (Milne et al., 2007; 

Owens et al., 2003; Steginga et al., 2000) men att flera patienter inte visste att dessa existerade 

(Breu et al., 2003; Wallace & Storms, 2007). 

 
 
Resultatdiskussion 
 
Det framkom i flera studier att männen som blivit uppringda av utbildad personal, eller att 

patienterna själva ringt efter att de fått sin diagnos var mycket nöjda. Att få tala med någon 

som var utbildad inom området om sjukdomen hade en stor betydelse för deltagarna i studien. 

En uppföljning via telefonkontakt uppfattades av deltagarna som positivt (Livingstone et al., 

2006 & Tarrant et al., 2008). Uppsatsförfattarna instämmer i att det är viktigt att följa upp 

patienterna efter att de fått sin diagnos, många frågor dyker upp efter att patienter fått sin 

diagnos som de kanske inte tänkte på och som dyker upp senare och då bör tryggheten finnas 

att få tala med en kunnig person som ger information och stöd. Både praktiskt, emotionellt och 

informativt stöd värderades högt bland männen. Sjuksköterskorna fick patienterna att uppleva 

att de kom tillbaka på rätt spår igen efter att de professionella svarat på frågor angående deras 

sjukdomsprocess, detta genom att sköterskorna lyssnade och behandlade både de fysiska och 

psykiska behoven som uppstod, de guidade deltagarna och det uppskattades högt av 

respondenterna (Boxhall & Dougherty, 2003; Mills & Davidson, 2002; Tarrant et al., 2008). 

Att sköterskan stannade hos männen så länge som det behövdes för att svara på alla frågor 

som dök upp efter att de fått sin diagnos, värderades högt av deltagarna i studien av Tarrant et 

al. (2008) De uppgav att de fått tillräcklig stöd och råd angående deras sjukdom (Tarrant et al., 

2008).  
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Författarna till denna uppsats instämmer med Boxhall och Dougherty (2003) ; Mills och 

Davidson (2002) ; Tarrant et al. (2008) i det att det är mycket viktigt att stötta patienten 

genom behandlingen. Det kan vara olika saker patienten behöver stöttning i, praktiska saker 

gällande exempelvis katetern och dess skötsel eller samtal kring sjukdomen. Att inte förstå 

vad som görs i sjukvården kring patienten och varför alla prover tas kan säkerligen upplevas 

som besvärligt. Här menar vi som uppsatsförfattare att sjuksköterskan kan göra åtskillnad i 

upplevelsen genom att med pedagogisk och medicinsk kompetens likväl som inkännande 

professionell lotsa patienten till klarhet. Uppsatsförfattarna anser att som personal ska man ge 

saklig information som skapar trygghet. Bra information ger trygghet i det förmodade kaos 

som uppstår för männen. Då en del av dessa frågor kan vara av känslig natur och kanske inte 

tas upp av patienten själv så borde det ligga på sjukvårdens ansvar att mer aktivt lägga fram 

dessa. Det kan handla om erektionsproblem eller frågor kring den inneliggande katetern. 

Uppsatsförfattarna anser och hoppas att alla patienter erbjuds dessa forum på en reguljär basis 

i framtiden. 

 

 Att sitta ner och prata med personer som delat samma erfarenheter måste vara en källa till 

trygghet och inbjuda till att den enskilde patienten vågar både att delge och att ställa frågor 

kring sjukdomen och dess påverkan på livet. Det finns stödgrupper för män med 

prostatacancer och där upplevde många deltagare att det var lätt att diskutera de svårigheter 

som livet med prostatacancer innebar (Owens et al., 2003). Många patienter uppskattade 

stödet i grupperna men hade ändå problem att ta upp allt kring sina biverkningar exempelvis 

problemen med erektil dysfunktion där de inte visste var de skull vända sig med de frågorna 

(Milne et al., 2007).  

 

Det som framkom i resultatet i litteraturen var att det inte var helt självklar att information 

angående stödgrupper nådde patienterna i en del fall (Breu et al., 2003).  De patienter som i 

efterhand förstått att det fanns stödgrupper uppgav att de skulle ha utnyttjat möjligheten om de 

bara hade blivit informerade om dessa stödgrupper (Breu et al., 2003; Wallace & Storms, 

2007). Uppsatsförfattarna finner det anmärkningsvärt att det inte på ren rutin erbjuds patienter 

information om dessa. En studie från Australien (2000) beskriver hur svårt det är att försöka 

reda ut var det största behovet av stöd finns bland männen. Olika patienter betyder olika 

förutsättningar, både vad gäller geografiska hinder i form av långa avstånd till kliniken och 

kunskapsmässiga. Den sociala situationen betyder också mycket och vilket nätverk patienten 

har omkring sig (Steginga et al., 2000). Uppsatsförfattarna tänker att det ställer stora krav på 

sjukvårdspersonalen att försöka utröna vad patienten kan tänkas ha för behov och stöd. Vikten 
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av att se varje patient som unik blir väldigt tydlig i sjuksköterskans profession. Positivt 

gällande detta med upplevelsen av den givna informationen är en undersökning som gjordes i 

England, där syftet var att undersöka huruvida informationen som gavs till patienten gjordes i 

rätt tillfälle. Det visade sig att patienterna upplevde sjuksköterskans givna information som 

mycket värdefull i processen att hantera sin nya situation med diagnosen cancer (Mills & 

Davidson, 2002). Tyvärr fungerar det inte alltid och det visas i studien av Westman, 

Bergenmar & Andersson (2005). Att inte få sina existentiella behov tillfredställda strax innan 

operationen upplevdes som mycket oroande för vissa patienter i studien av Westman et 

al.(2005) De beskrev att de var i behov av existentiellt stöd av personalen men att personalen 

istället koncentrerade sig på det praktiska runt omkring patienten (Westman et al., 2005). 

 

Uppsatsförfattarna anser att patienter i dessa situationer behöver allt stöd de kan få. Att 

befinna sig i en sjukhusmiljö som patient innebär en omställning i sig för många patienter och 

här bör personal minska oron för patienten, genom att vara ett stöd, ta sig tid för mannen och 

svara på frågor. Här upplever uppsatsförfattarna att sjuksköterskan i sin yrkesprofession kan 

göra mycket för att informationen blir adekvat och användbar för patienten. Eftersom det de 

facto ofta blir en lucka i den upplevda kunskapen för patienten om sjukdomsprocessen och det 

kommande, så bör verktyg exempelvis vårdprogram utarbetas till hjälp i omvårdnadsarbetet. 

Uppsatsförfattarna tror att upprepade samtal med möjlighet för patienten att återge den 

erhållna informationen till sjuksköterskan skulle ge en klarare bild av hur informationen gått 

fram hos mannen. 

 

Flera patienter uppgav att de sökte stöd hos familjemedlemmar eller andra som hade 

erfarenhet av prostatacancer (Wallace & Storms 2007). Generellt sett upplevde 70 % av 

männen att de hade det största stödet i sin närmsta omgivning, familj och vänner i det initiala 

skeendet av sjukdomen (Owens et al., 2003; Mills och Davidson, 2002) Siffran upplevde 

uppsatsförfattarna som hög men tror att männen upplever det kanske svårt att bearbeta all 

information om sin sjukdom och processen i sig, så att de kanske använder sin omgivning som 

tolk av informationen. Uppsatsförfattarna förstår männen och deras uppskattning av sin 

närmaste omgivning då dessa personer i ens närmsta nätverk är så insatta i dennes tidigare 

historia och känner mannen och hans eventuella reaktioner av irritation och ilska över vad han 

drabbats av. Uppsatsförfattarna tror att det är lättare som sjuk att blotta sitt sanna jag inför 

personer som står en närma. 
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Många män sökte information om sjukdomen själva i litteratur och broschyrer (Milne et al., 

2007). De upplevde i flera fall att det var det bästa sättet att tillgodogöra sin information 

gällande den rent medicinska biten (Breu et al., 2003). Här anser uppsatsförfattarna att det är 

bra om männen söker information själva, men att det på regelbunden basis skulle finnas en 

kontaktperson i form av en sjuksköterska exempelvis som kontinuerligt stämmer av det 

eventuella behovet av ytterligare information hos männen. Många av männens 

informationsbehov blev inte alltid uppfyllda eller identifierade, de upplevde att de inte fick 

svåra ord förklarade under sin sjukdomstid (Sinfield et al., 2008). Vissa upplevde chock på 

grund av att de inte förstod informationen eller att informationen helt enkelt uteblev innan 

patienten fick sjukdomsbeskedet (Sinfield et al., 2008). Sjukvårdspersonal kan inte generellt 

anta att sättet som patienter verbalt beskriver sina behov, nödvändigtvis behöver belysa det 

verkliga behovet, åtminstone inte då det gäller vården. Enligt Burt et al. (2004) innebär detta 

att personal i dessa sammanhang måste vara förberedda både utbildningsmässigt och 

psykologiskt på att observera det som inte blir sagt. Personalen borde alltså öva upp sin 

förmåga på att försöka se det som inte uttrycks, exempelvis de funderingar och frågor gällande 

inkontinens och förändringar i sexlivet som männen inte tog upp av egen kraft (Burt et al., 

2004). 

 

Metoddiskussion 
 
 
Eftersom uppsatsförfattarna fick avgiftsfria artiklar via Högskolan Dalarnas sökmotor med 

databaser som inskrivna studenter, kan det möjligen ha fallit bort mer attraktiva artiklar som 

var avgiftsbelagda. Uppsatsförfattarna bedömde även att tiden inte skulle räcka till att vänta på 

artiklar som skulle komma via post och därför avstod författarna från dessa. 

Uppsatsförfattarna hittade både kvantitativa och kvalitativa artiklar men de kvalitativa kom att 

dominera i resultatet. Anledningen till detta var att skribenterna fann mera djupgående svar 

angående vår frågeställning i den kvalitativa ansatsen.  

 

Artiklarna som ingick i resultatet kom från länderna Australien, England, Irland, Kanada, 

USA och Sverige. Uppsatsförfattarna kan tycka att det varit intressent med några resultat från 

studier gjorda i exempelvis Asien och Afrika för att se eventuella skillnader i omvårdnaden av 

patienterna och hur männen i andra världsdelar upplever omvårdnaden gällande stöd och 

information. För att studien skulle kunna betraktas som tidsmässigt relevant så användes 

artiklar som inte var äldre än tio år. Uppsatsförfattarna tror inte att människors upplevelser och 

behov av stöd och information märkbart förändrats under denna tidsrymd. 
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För att studien i största möjliga mån skulle återges på ett bra sätt så använde uppsatsförfattarna 

i ganska stor utsträckning citat i resultatdel. Detta för att männen som deltagit i alla studier 

skulle göras mer rättvisa och för att undvika att som författare missuppfattat kärnan i det som 

framkom. Då skribenternas modersmål var svenska och kunskapen i engelska språket var 

begränsad, valde författarna att behålla citaten på ursprungsspråket för att undvika att som 

författare göra felaktiga översättningar som tog udden och meningen av citaten. 

Uppsatsförfattarna granskade samtliga artiklar och försökte återge dem så exakt som möjligt 

utan att innehållet förvanskats eller förvrängts (Polit & Beck, 2008). I studien har författarna 

använt sig av granskningsmallar i en modifierad version av Forsberg och Wengström (2008) 

och Willman et al. (2006). För att reducera subjektiva skattningar av resultaten löstes det 

genom att båda uppsatsförfattare graderade alla funna artiklar och sen jämförde våra resultat 

gällande låg medel och hög kvalitet.  

 
Konklusion 
 

Stöd och information i svåra stunder ställer stora krav på en förmåga av inkännande och 

pedagogisk kompetens. Här kan sjuksköterskan i sin yrkesroll vara en garant för att patienten 

lotsas genom all information på ett för honom bra sätt. En stödjande kontakt med den 

drabbade under initialfasen av sjukdomen och även genom behandlingar och eftervård borde 

vara en självklarhet. Viktigt är också att omvårdnadspersonal inte glömmer bort att, efter 

patientens samtycke bjuda in de närstående i omvårdnadsarbetet. De kan tillföra en unik 

kunskap om den sjuke och kan i många fall fungera som kunskapsbank åt denne då all 

information kan upplevas svår att ta in i sjukdomsfasen. Att vara närstående eller anhörig kan 

innebära att personen känner den sjuke och dess personlighet mycket väl. Det kan resultera i 

att den anhörige också kan fungera som ett språkrör för att föra fram åsikter, eller önskningar 

som patienten kanske inte kan eller törs verbalisera. De närstående exempelvis vänner, 

arbetskamrater och grannar till en patient med prostatacancer kan genom sin närvaro och 

engagemang betyda mycket. Att ta en ”paus” från sjukdomen genom att umgås med vänner, 

grannar och så vidare innebär att det friska i patientens liv uppmärksammas.         

 
Förslag till vidare forskning 
 
Vidare forskning uppsatsförfattarna gärna ser gäller den omvårdnaden som inte kan mätas med 

referensvärden och teknisk apparatur utan den mänskliga omvårdnaden. Forskning som 

eventuellt kan utvärdera vad som är verksamt i en vårdande relation och hur man som 

sjuksköterska kan hjälpa till att lindra patientens livs och vårdlidande. 
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Bilaga 1 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A. Stoltz B. och Bahtsevani, C. (2006)  
och Forsberg, C. och Wengström Y. (2008). 
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Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ??Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A. Stoltz B. och  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. och Wengström Y. (2008). 
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