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Abstrakt 
 

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och varje år 

diagnostiseras ca 10 000 nya fall i Sverige. En cancerdiagnos förknippas ofta med ett stort 

lidande och efter diagnostisering ställs prostatacancerpatienten inför många val gällande sin 

behandling. Syfte: Att beskriva vad som påverkar mäns val vid behandling av prostatacancer. 

Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på 11 kvalitetsgranskade vetenskapliga 

artiklar. En innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Sex kategorier framkom; Ålder, 

Levnadssätt, Familj och vänner, Biverkningar, Läkarens råd samt Bot och Överlevnad. 

Slutsats: Männen påverkades av yttre faktorer som läkarens råd och inre faktorer som rädsla 

för biverkningar vid val av behandlingsmetod. Rädslan för biverkningar ledde till att många 

vägde riskerna med behandlingarna mot riskerna att livskvaliteten skulle försämras. Familj 

och vänner var ofta stöd för männen när behandlingsalternativen diskuterades. 

 

Nyckelord 
Prostatacancer, behandling, beslut, val, lidande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 
Ett stort varmt tack till vår handledare Ingrid Djukanovic som har stöttat och väglett oss i 

arbetet med vår uppsats! 

  



  
 

ii 

Innehåll 

 

1 Introduktion _____________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ________________________________________________________________ 1 
2.1 Prostatan _____________________________________________________________ 1 
2.2 Symtom och diagnos ____________________________________________________ 1 
2.3 Att få diagnosen prostatacancer ___________________________________________ 1 
2.4 Behandling ___________________________________________________________ 2 

2.5 Prognos ______________________________________________________________ 3 
2.6 Sjuksköterskans roll ____________________________________________________ 4 

3 Teoretisk referensram _____________________________________________________ 5 
3.1 Den lidande människan __________________________________________________ 5 

4 Problemformulering _______________________________________________________ 6 

5 Syfte ____________________________________________________________________ 6 

6 Metod ___________________________________________________________________ 6 
6.1 Sökförfarande och urval _________________________________________________ 6 

6.2 Kvalitetsgranskning _____________________________________________________ 7 

6.3 Analys _______________________________________________________________ 8 

7 Forskningsetiska överväganden _____________________________________________ 8 

8 Resultat _________________________________________________________________ 9 
8.1 Ålder ________________________________________________________________ 9 
8.2 Levnadssätt ___________________________________________________________ 9 

8.3 Familj och vänner _____________________________________________________ 10 
8.4 Läkarens råd _________________________________________________________ 10 

8.5 Biverkningar _________________________________________________________ 11 
8.6 Bot och överlevnad ____________________________________________________ 12 

9 Diskussion ______________________________________________________________ 12 
9.1 Resultatdiskussion _____________________________________________________ 12 
9.2 Metoddiskussion ______________________________________________________ 16 

9.2.1 Litteratursökning __________________________________________________ 16 

9.2.2 Urval och kvalitetsgranskning ________________________________________ 16 

9.2.3 Generalisering av resultatet __________________________________________ 17 

9.2.4 Analysprocessen ___________________________________________________ 17 

10 Slutsats ________________________________________________________________ 17 
10.1 Framtida forskning ___________________________________________________ 18 

Referenser _______________________________________________________________ 19 



  
 

iii 

Bilagor ___________________________________________________________________ I 
Bilaga 1 – Systematisk litteratursökning ________________________________________ I 
Bilaga 2 – Granskningsmallar _______________________________________________ II 
Bilaga 3 - Artikelmatris ___________________________________________________ VII 

Bilaga 4 – Exempel på analysprocessen _____________________________________ XIII 
 

 



  
 

1 
 

1 Introduktion 
 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och varje år diagnostiseras ca  

10 000 nya fall i Sverige (Järhult & Offenbartl, 2013). En cancerdiagnos förknippas ofta med 

ett stort lidande och död (Nilbert, 2013). Efter diagnostisering ställs patienten dessutom inför 

många val gällande behandling och risken för biverkningar är omfattande (Larsson & 

Rundgren, 2010).  Under de senaste åren har många i vår närhet drabbats av prostatacancer 

och vi har då reflekterat över problematiken männen ställs inför när de ska göra sina val vid 

behandling.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Prostatan 

 
Prostatan är en körtel ungefär lika stor som en valnöt och den  är lokaliserad under urinblåsan 

och omsluter urinröret. I prostatan produceras proteinet prostataspecifikt antigen (PSA). Den 

huvudsakliga uppgiften för prostatan är att avge en vätska som ger spermierna en större 

rörlighet (Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson, Widmark & Cederquist, 2006).  

 

2.2 Symtom och diagnos 
 

Det är vanligt att tidig prostatacancer är asymtomatisk. När mannen börjar få symtom har 

tumören ofta vuxit sig stor nog att hindra flödet av urin från urinblåsan (Damber & Hugosson, 

2012). Symtom som då uppkommer är täta trängningar, svag urinstråle, svårigheter att komma 

igång med urineringen, efterdropp och urinretention (Ericson & Ericson, 2012). Ofta ger 

prostatacancer symtom först då det finns metastaser i skelettet (Socialstyrelsen, 2013). När 

metastasering har inträffat är det vanligt att patienten lider av ryggsmärtor (Nilbert, 2013).  

Diagnostik kan ske via palpation, ultraljud, PSA-blodprov, prostatabiopsi, metastasutredning, 

skelettscintigrafi eller skelettröntgen (Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.3 Att få diagnosen prostatacancer 
 

Att få en cancerdiagnos kan vara skrämmande och många patienter kan uppleva att det är 

likställt med en dödsdom. Reaktionen vid beskedet är individuell men det är vanligt att 

patienten får en krisreaktion som kan indelas i fyra faser. Den akuta fasen kännetecknas 

främst av overklighetskänslor och svårigheter att ta till sig beskedet. Nästa fas är 
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reaktionsfasen, den består till största delen av ångest och sorg. I fas tre börjar beskedet sjunka 

in och bearbetas, bearbetningsfasen. Sista fasen är nyorienteringsfasen där man börjar återgå 

till vardagen (Nilbert, 2013). Känslor som stress, ångest och förnekelse är vanliga efter en 

prostatacancerdiagnos (Kronenwetter et al., 2005). 

 

2.4 Behandling 
 

Efter diagnostisering ställs patienten inför ett val, att behandla eller avstå från behandling. Om 

patienten väljer att behandlas kan det inträffa ännu ett val gällande tidig behandling eller att 

behandla först när symtom har uppkommit eftersom risken för biverkningar som urinläckage 

och impotens är omfattande. Patienten ställs dessutom inför valet av behandlingsform 

 (Larsson & Rundgren, 2010).  

 

Vid behandling av prostatacancer är målet att förhindra död i sjukdomen men även att 

undvika obefogad behandling. För att uppnå det bedöms patientens resterande livslängd samt 

tumörens förmodade utveckling (Damber & Hugosson, 2012). Ett problem är att det inte går 

att upptäcka vilka patienter som kommer utveckla en svår klinisk cancer. Vanligast i 

dagsläget är att friska män under 65 år med lokaliserad prostatacancer erbjuds kirurgi eller 

strålbehandling med avsikt att bota sjukdomen. Det finns fördelar med att sätta in behandling i 

ett tidigt skede av sjukdomsförloppet, men detta får vägas mot alla biverkningar. Det kan vara 

en anledning till att man väntar med behandling tills symtom har uppkommit (Järhult & 

Offenbartl, 2013). 

 

Vid prostatacancer som diagnostiserats i ett tidigt skede och  är långsamt växande kan aktiv 

monitorering vara en aktuell behandlingsmetod. Patienten går då på regelbundna kontroller 

där PSA- och vävnadsprov tas och prostatan undersöks. Om tecken finns på att tumören börjat 

växa eller om patienten får symtom sätts adekvat behandling in (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Där cancern bara lokaliseras till prostatakörteln kan man antingen avlägsna hela 

prostatakörteln, vilket kallas för radikal prostatektomi eller ge intern strålbehandling där man 

implanterar radioaktiva frön i prostatakörteln som ligger kvar och avger strålning (Larsson & 

Rundgren, 2010).  Extern strålbehandling kan ske utifrån mot prostatan. Ibland kombineras 

intern- och extern strålbehandling. Samtidigt som patienten får strålbehandling kan 

hormonbehandling ges. Det kan krympa tumören och göra den mer känslig för strålningen. 
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Biverkningar som kan följa strålbehandling är urinläckage, impotens och besvär med tarmen 

(Michaelson, Cotters, Gargollo, Zietman, Dahl & Smith, 2008).   

 

Radikal prostatektomi kan innebära att patienter opereras i onödan eftersom det endast är män 

vars cancer är begränsad till prostatakörteln, som opereras. Det kan då hända att många 

opereras som aldrig skulle ha fått några symtom (Järhult & Offenbartl, 2013). Ytterligare ett 

problem är att männen ofta blir impotenta och inkontinenta av behandlingen (Giesler et al., 

2005). Vid spridd prostatacancer kan hormonbehandling användas som ett 

behandlingsalternativ. Prostatacancerns tillväxt stimuleras av testosteron och hämmas av 

östrogen. Om man väljer hormonbehandling får man räkna med förvärrade besvär de första 

veckorna, då produktionen av testosteron först ökar innan den minskar och försvinner (Järhult 

& Offenbartl, 2013). Dessvärre finns det former av prostatacancer som inte svarar på 

hormonbehandling och hos de här patienterna kan man inte påverka sjukdomens förlopp. Det 

kan leda till värk från metastaser i skelettet, förträngningar av urinröret och urinledarna och 

ryggmärgskompression till följd av metastaser (Larsson & Rundgren, 2010).  

 

Tidigare utfördes kirurgisk kastration, vilket innebar att man avlägsnade patientens båda 

testiklar. Nu för tiden utför man hellre kastrationen kemiskt med hjälp av läkemedel (Larsson 

& Rundgren, 2010). Den kemiska kastrationen anses vara lika effektiv som att operera bort 

testiklarna. Om man avslutar behandlingen finns det dock risk för att testiklarna börjar 

producera testosteron på nytt (Ericson & Ericson, 2012). Kastrationens biverkningar kan vara 

problematiska med påverkan på bland annat humöret, minskad muskelmassa, risk för 

frakturer, nedsatt könsdrift och kraftlöshet (Larsson & Rundgren, 2010). 

 

2.5 Prognos 
 

Prognosen för patienter med prostatacancer varierar beroende på i vilket stadie cancern 

upptäcks, tumörens storlek och mognadsgrad samt patientens ålder (Ericson & Ericson, 

2012). Om cancern vid tid för diagnos har spridit sig till lymfkörtlar eller organ som lunga 

eller skelett är sjukdomen mer svårbehandlad (Adami et al., 2006). Drygt 90 procent av 

männen med diagnostiserad prostatacancer lever i 5 år eller mer efter diagnos. Det vanligaste 

är att män insjuknar efter 70 års ålder och därmed är det ovanligt att sjukdomen förkortar 

livet, även utan botande behandling. Av de patienter som opererats eller strålats för sin  
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prostatacancer får ungefär 25 procent återfall med stigande PSA-värden (Socialstyrelsen, 

2013). En tredjedel av de män som diagnostiserats med prostatacancer dör av sin sjukdom 

(Nilbert, 2013). 

 

2.6 Sjuksköterskans roll 
 

I patientens vardag med ett ökat behov av hälso- och sjukvård har sjuksköterskan en viktig 

roll för att skapa trygghet i vårdrelationen. Det är en balans som sjuksköterska att kunna vara 

personlig utan att vara privat. Trygghet är betydelsefullt, likaså att se patienten som unik. 

Sjuksköterskan behöver sina medicinska faktakunskaper kombinerat med en helhetssyn på 

patienten, autonomi, integritet och delaktighet. Gemenskapen i vårdrelationen kan lindra 

lidande och medverka till att patienten känner ett välbefinnande trots sin vacklande hälsa 

(Nyström, 2014). Patienter i svåra situationer, exempelvis cancerpatienter, kan ha en 

förväntan på att sjuksköterskan ska förstå deras lidande eftersom vårdpersonal förväntas vara 

professionella. Om patienten då blir opersonligt och ytligt bemött kan det skapa ett ökat 

lidande (Arman, 2012). Lassenius (2012) betonar vikten av att sjuksköterskan är rumsligt 

närvarande, där patienten vågar vara sig själv. Problemlösning är inte det viktigaste här, utan 

att bara våga stanna kvar kan ge patienten lindring i sitt lidande. 

 

Enligt Lombraña, Izquierdo, Gomez och Alcaraz (2012) är en av sjuksköterskans viktigaste 

uppgifter att ge individuellt stöd till prostatacancerpatienter. En tillitsfull relation är då viktigt 

för att de här patienterna ska våga prata om sina känsliga problem. 

 

Vid ett cancerbesked kan en patient se oberörd ut och tala för sig och samtidigt känna kaos 

inom sig. I den här situationen kan det vara svårt att ta emot och sortera information vilket 

innebär att personalen behöver avsätta god tid och vara närvarande. Det kan därför underlätta 

att ge information både muntligt och skriftligt (Nilbert, 2013). 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Den lidande människan 
 

Eriksson (2015) menar att lidandet uppkommer av människan och att det oftast är människor 

som orsakar varandras lidande.  Den lidande människan sjuksköterskan möter i sitt arbete 

skapar motivation till att lindra lidandet. Lidandet i sig är i stort sett alltid negativt, men ofta 

kan människan finna en mening med lidandet om det övervinns. Den lidande människan har 

två alternativ – att kämpa eller ge upp. Om lidandet inte stagnerar finns det hopp, vilket 

handlar om att finna en mening i lidandet och livet. Lidandet är unikt för varje enskild individ. 

Det kan ofta vara svårt att uttrycka och kan då visas i form av ångest eller någon annan fysisk 

reaktion. För att känna sig sedd i sitt lidande kan det finnas ett behov av bekräftelse. Det kan 

ske med en blick, en beröring eller liknande för att visa att någon finns i närheten om det 

behövs. I vården möter vi tre olika delar av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. 

 

Sjukdomslidande kan delas in i två olika delar – kroppslig smärta som uppkommer till följd av 

en sjukdom eller behandling och själslig smärta som kan uppkomma i samma situation och i 

stället upplevas som skam, skuld eller förnedring (Eriksson, 2015).  

Vårdlidande kan innebära att patienten känner sig kränkt. Det kan ske både direkt och indirekt 

genom exempelvis fel tilltal från vårdpersonal, eller att inte vara tillräckligt mån om 

patientens integritet och etik eller utebliven vård. Patientens upplevelser bör respekteras och 

tas på allvar. Sjuksköterskan bör få patienten att känna sig sedd och bekräftad för att inte 

drabbas av skam eller skuld. Det kan ske genom individuell vård och att se varje patient som 

unik. Vårdlidandet kan troligtvis ofta undvikas genom att vårdpersonal reflekterar över sitt 

bemötande och skaffar sig mer kunskap om lidandet (Eriksson, 2015).  

Livslidande. Att blir sjuk påverkar hela människans situation i livet. Det som var självklart 

förut är inte självklart längre och rutiner och vanor rubbas ofta utan förvarning. Lidandet 

påverkar här hela livssituationen. När livet förändras snabbt kan patienten behöva tid för att 

finna en ny mening. Det är inte ovanligt att känna sig identitetslös. För att lidandet ska kunna 

lindras måste patienten känna sig välkommen och respekterad. Ofta handlar det om att som 

vårdare utföra små saker som kan betyda mycket. Bara en vänlig blick kan visa medlidande. 

Att få patienten att känna sig sedd och respekterad och bevara sitt människovärde bör beaktas 

(Eriksson, 2015).  
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4 Problemformulering 
 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Det kan innebära ett stort 

sjukdomslidande att få diagnosen och många patienter relaterar cancer med döden. Efter 

diagnostisering ställs patienten inför ett val gällande tidig behandling eller att behandla först 

när symtom har uppkommit eftersom risken för biverkningar är omfattande. Patienten ställs 

dessutom inför valet av behandlingsform. Sjuksköterskan har en viktig roll att ge patienten 

tydlig information och stöd för att lindra lidandet. Mot bakgrund av detta anser vi att det kan 

vara värdefullt att få mer kunskap om vad som påverkar männens val av behandlingsform vid 

prostatacancer.  Sjuksköterskan kan då få en ökad förståelse för männens situation och bättre 

förutsättningar för att erbjuda dem en god vård. 

 

5 Syfte 
 

Att beskriva vad som påverkar mäns val av behandlingsform vid prostatacancer. 

 

 

6 Metod 
 

Den här uppsatsen är en systematisk litteraturstudie, vilket enligt Kristensson (2014) innebär 

att arbetet utförs i tydliga steg för att söka, granska och sätta samman all väsentlig litteratur 

inom området. Genom att arbeta systematiskt höjs kvalitén och resultatet blir trovärdigt.  

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en systematisk litteraturstudie är en 

sammanställning av data från tidigare utförda empiriska studier där fokus bör ligga på aktuell 

forskning inom valt område. 

 

 

6.1 Sökförfarande och urval  
 

För att identifiera vetenskapliga artiklar har sökningar gjorts i Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Det är databaser med hälso- och vårdvetenskapligt innehåll (Forsberg & 

Wengström, 2013). Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2011-2016, vara skrivna på engelska och beröra män som fått diagnosen prostatacancer. I 

Pubmed kan man finna artiklar gällande djur, där begränsades sökningen till människor. För 

att få en uppfattning om vad som fanns beforskat inom det aktuella området gjordes en 

inledande fritextsökning. Relevanta sökord för syftet identifierades och de tre olika 

databasernas ämnesordslistor användes för att identifiera de ämnesord som skulle användas. 



  
 

7 

Alla artiklar i en databas tilldelas ämnesord som är en slags nyckelord baserade på artikelns 

innehåll och gör därmed sökningen mer specifik (Kristensson, 2014). Sökningar gjordes 

mellan 2016-03-10 till 2016-04-06. Ämnesorden prostatic neoplasms och decision making 

användes i Cinahl och PubMed. I Cinahl användes även ämnesordet decision making patient. 

Sökning utifrån patientperspektiv i PubMed och PsycINFO begränsade träffarna, därför 

uteslöts det. Resultatet av sökningen blev ändå artiklar som utgick ifrån patientens perspektiv. 

Ämnesordssökningarna kombinerades sedan med fritextsökningar på orden prostate cancer, 

decision* och choice* i databaserna Cinahl och PsycINFO. Trunkering (*) användes för att 

inkludera alla tänkbara alternativ, exempelvis decision, decisions, decisional (Forsberg & 

Wengström, 2013). I PsycINFO användes även prostatic neoplasms som fritextsökning, då 

det inte fanns som ämnesord. Samma kombination i PubMed resulterade i 1466 träffar vilket 

ansågs vara för mycket material att läsa igenom. Sökningen förenklades då genom att välja 

Major Topic (artiklar som har ämnet som sitt huvudfokus) och endast ämnesorden prostatic 

neoplasms och decision making. Resultatet blev då 153 träffar. För att begränsa träffarna till 

vetenskapliga artiklar i databaserna användes “peer reviewed”. Det innebär att artikeln 

granskats av experter inom aktuellt område innan den publiceras (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). I databasen PubMed saknas alternativet “peer reviewed”, därmed 

användes Ulrichsweb för att göra samma kontroll. Den systematiska sökningen redovisas 

även i tabellform (Bilaga 1). 

 

Totalt lästes 575 titlar och 80 abstracts tillsammans och utifrån relevans för studiens syfte och 

samstämmighet med inklusionskriterierna gjordes ett första urval av 40 artiklar. Ett annat 

perspektiv än patientens är ett exempel på brist i överensstämmelse med inklusionskriterierna. 

Artiklar som innehöll beslut om PSA-screening exkluderades. Artiklarna lästes sedan först 

individuellt av båda författarna för att sedan diskuteras gemensamt och irrelevanta artiklar 

kunde på så sätt exkluderas, kvar blev 11 artiklar.  

 

6.2 Kvalitetsgranskning 
 

För att bestämma kvalitén på valda artiklar har Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar använts (Bilaga 2). 

Kristensson (2014) betonar vikten av att granskningen sker enligt en systematisk struktur och 

betydelsen av att granskarna själva funderar över vilka kriterier och gränser de tycker är 

viktiga för att en artikel ska erhålla en hög kvalitet. Granskningsmallarna modifierades därför 
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något genom att en fråga gällande om etiskt tillstånd fanns för studien lades till, då de 

befintliga mallarna som användes saknade denna fråga. Kriterier som i övrigt ansågs skulle 

vara uppfyllda för att en artikel skulle anses ha hög kvalitet var en väl beskriven 

problemformulering samt en tydlig redogörelse av metod och tillvägagångssätt. Dessutom 

skulle resultatet och diskussionen vara tydligt beskrivna och lättlästa samt att 

styrkor/svagheter skulle diskuteras. Utvalda artiklar lästes, granskades och bedömdes först 

enskilt. Efter det vidtog en gemensam diskussion och artiklarna bedömdes med låg, medelhög 

och hög kvalitet. De artiklar som bedömdes hålla en medelhög eller hög kvalitet inkluderades 

i litteraturstudien, vilket resulterade i elva artiklar - fyra med kvalitativ metod och sju med 

kvantitativ metod, som presenteras i en artikelmatris (Bilaga 3). En artikel bedömdes ha 

medelhög kvalitet då den hade svårtolkade inklusionskriterier.  

 

6.3 Analys 

 

Analysen har inspirerats av Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys. En induktiv 

ansats har använts, vilket innebär att fakta har samlats in förutsättningslöst och utifrån det  har 

resultatet sammanställts. För att skapa en uppfattning om helheten av texternas huvudsakliga 

innehåll genomlästes först artiklarnas resultat noggrant av var och en för sig. Sedan 

diskuterades texterna gemensamt för att se om uppfattningen av texterna stämde överens. 

Utan att förändra det centrala budskapet togs meningsbärande enheter ut som motsvarade 

studiens syfte. Meningsenheterna gavs koder, som sedan kondenserades till sex kategorier;  

Ålder, Levnadssätt, Familj och vänner, Läkarens råd, Biverkningar samt Bot och överlevnad. 

Exempel på analysprocessen redovisas i Bilaga 4. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 
 

Alla vetenskapliga studier som ska påbörjas behöver ett etiskt tillstånd. Forskaren ska då 

redovisa att deltagarna i studien inte kommer att riskera några skador eller men (Forsberg & 

Wengström, 2013). Uppsatser som skrivs på grundläggande nivå behöver inte genomgå någon 

formell etisk prövning. Trots detta faktum innebär det inte att författarna av sådana uppsatser 

kan bortse från att göra forskningsetiska överväganden i sitt arbete (Kristensson, 2014). Vid 

systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras rörande urval och redovisning av 

resultatet. Det är viktigt att redovisa resultat i uppsatsen oberoende av författarnas egen åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2013). Genom att fortlöpande diskutera och reflektera runt vår egen 
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förförståelse inom aktuellt område, har vi kunnat undvika att låta vår förförståelse påverka 

vårt resultat.  

 

8 Resultat 
 

Vårt resultat utgår från sex kategorier; 

 Ålder  

 Levnadssätt 

 Familj och vänner  

 Läkarens råd 

 Biverkningar 

 Bot och överlevnad 

 

8.1 Ålder 
 

Åldern påverkade beslutet om behandling hos alla män som deltog i en av studierna. De yngre 

männen valde ofta bort aktiv monitorering då de ansåg att det var en behandling avsedd för 

äldre män (Xu, Dailey, Eggly, Neale & Schwartz, 2011). I en annan studie kom åldern på 

fjärde plats bland de faktorer som påverkade beslutet mest (Davison & Breckon, 2012b). 

Patienter som valde kirurgi var betydligt yngre än de som valde strålning (Ihrig et al., 2011; 

Wagner, Drake, Elder, & Hébert, 2011). 

 

8.2 Levnadssätt 
 

Tidigare erfarenheter i livet gällande cancer påverkade männens val av behandling 

(O'Callaghan et al., 2014; Xu et al., 2011). Många män uppgav att deras personlighet, 

temperament och yrke låg till grund för beslutsprocessen. Religion, tro och böner gav styrka 

till vissa män, de ansåg att Gud skulle ta hand om dem (Xu et al., 2011). Särskilt äldre sökte 

sig till kyrkan och Gud för stöd  (Kazer, Harden, Burke, Sanda, Hardy, Bailey & PROSTQA 

Study Group, 2011). Enligt Mollica, Underwood, Homish, Homish och Orom (2016) hade 

troende män lättare att ta beslut gällande sin behandling. 
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8.3 Familj och vänner 
 

Familj och vänner hade stort inflytande på männen gällande stöd och råd inför valet av 

behandlingsform. Även andra prostatacancerpatienters upplevelser och erfarenheter var 

betydelsefulla (Ihrig et al., 2011;  Xu et al., 2011).  

 

De män som valde operation tog hänsyn till familjemedlemmar eller vänners åsikter i större 

utsträckning än de män som valde strålning (Wagner et al., 2011). Män som var gifta eller 

sambos hade lättare att ta beslut än män utan partner (Mollica et al., 2016). Däremot upplevde 

en del män press från familjen, vilket kunde leda till att de valde en aggressivare behandling 

än de tänkt från början (Xu et al., 2011). Familjemedlemmar som själva hade haft 

prostatacancer kunde påverka männens beslut gällande behandling. I två studier berättade 

män om sina fäder som haft prostatacancer. Det gjorde att de ville ha bort cancern ur kroppen 

så snabbt som möjligt och valde därmed kirurgi (Kazer et al., 2011; Xu et al., 2011). 

 

8.4 Läkarens råd 
 

Läkarens rekommendation var oftast avgörande inför beslutet av behandling enligt Davison 

och Breckon (2012b) och Xu et al. (2011). Enligt Wagner et al. (2011) var de män som valde 

kirurgi mer påverkade av läkarens rekommendationer än de män som valde strålning. Läkaren 

var även här den viktigaste faktorn för ett avgörande beslut framför eget beslutstagande eller 

råd från omgivningen. I  Davison och Breckons (2012a) studie rankades läkaren som nummer 

tre över vad som påverkar männens beslut inför behandling. Överlevnad och biverkningar 

rankades högre.  

 

För män utan partner hade läkaren extra stor betydelse. Männen valde ofta den 

rekommenderade behandlingen, då de saknade en partner att få råd och stöd av (Kazer et al., 

2011). När läkaren inte rekommenderade en specifik behandling hade ändå deras information 

om behandlingarna stor betydelse. Det kunde först vara frustrerande för männen att läkaren 

inte rekommenderade en behandling framför en annan, men i senare skede kunde det istället 

upplevas professionellt och uppskattat (Xu et al., 2011). Många män var aktiva gällande sin 

beslutsprocess och sökte flera läkare för att få en second opinion (Ihrig et al., 2011; Sidana et 

al., 2012; Volk et al., 2014; Xu et al., 2011). Då läkarna var överens hade de stort inflytande 

gällande behandlingsbeslutet, men då det gavs olika råd om behandling kunde det göra 
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beslutet svårare (Xu et al., 2011). Det kunde upplevas stressande att få motsägelsefull 

information från olika läkare (O'Callaghan et al., 2014). 

 

8.5 Biverkningar 
 

Majoriteten av männen påverkades av oro för impotens, inkontinens, tarmfunktion och smärta 

inför beslutet av behandling, där risken för impotens var största rädslan (Davison & Breckon, 

2012a; Davison & Breckon, 2012b; Wagner et al., 2011). I Sidana, Hernandez, Feng, Partin, 

Trock, Saha och Epsteins (2012) studie var 90% oroade för impotens, 84% oroade sig för 

urinfunktion och 66% för tarmfunktionen.  

En man definierade hormonterapi som att bli ett offer för sin behandling:  

 

“As a victim of hormonal therapy it means surviving but at a terrible price, being emasculated 

among other things”  (Rot, Ogah & Wassersug, 2012, s.5). 

 

I en annan studie värderade några av patienterna livskvaliteten högre än överlevnaden, vilket 

gjorde att de undvek vissa behandlingar på grund av biverkningarna. En del män valde bort 

strålning då det ansågs skada omkringliggande organ och orsaka lidande såsom håravfall och 

brännskador. Andra var oroliga för impotens och valde då strålning i tron om att det gav färre 

biverkningar än kirurgi (Xu et al., 2011). Liknande resultat visade Ihrig et al. (2011), genom 

att patienter som valde strålning var mer rädda för biverkningar än de som valde kirurgi. En 

studie av Volk, McFall, Cantor, Byrd, Le, Kuban och Mullen (2014) visade att de män som 

valde kirurgi eller strålning prioriterade att få ut cancern ur kroppen framför att vara sexuellt 

aktiva, medan de män som valde aktiv monitorering gjorde det på grund av rädsla för 

påverkan på den sexuella funktionen. Xu et al. (2011) beskrev att läkarens försäkran om att 

kunna behandla impotens med hjälp av läkemedel påverkade en del män att ändå välja kirurgi.  

 

Ju yngre männen var desto högre prioriterades den sexuella funktionen. Patienter under 60 år 

var mer oroliga över följderna av behandlingen än själva ingreppet. De oroade sig även för 

hur det skulle påverka arbetet och fritidsaktiviteterna. Den sexuella funktionen blev mindre 

viktig för män över 71 år (Davison & Breckon, 2012a). 
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8.6 Bot och överlevnad 
 

Enligt O'Callaghan et al. (2014) var rädslan för att cancern skulle sprida sig i kroppen större 

än rädslan för biverkningarna. Männen i Davison och Breckons (2012a) studie rankade 

överlevnad som den viktigaste faktorn för val av behandlingsform. Två andra studier visade 

att många män ansåg att kirurgi var det bästa alternativet till bot och för att få ut cancern ur  

kroppen. Känslan kunde annars vara att cancern kunde sprida sig i kroppen om den fanns kvar 

(Volk et al., 2014; Xu et al., 2011). En man beskrev att han valde kirurgi i stället för strålning 

då han hade känslan av att kirurgin tog ut cancern ur kroppen medan strålning gjorde att den 

fanns kvar (Ihrig et al., 2011). En annan man uttryckte:  

 

“Take it away, cut it out, get rid of it. … if you´re riddled with cancer and die a slow painful 

death it´s just not worth it” (O'Callaghan et al., 2014, s. 1395). 

 

Beslutet om behandling påverkades även av cancerns aggressivitet. En del män valde kirurgi 

när rädslan för cancerprogression var större än rädslan för kirurgins biverkningar. Då cancern 

var mindre och inte så aggressiv valdes i stället att avvakta med behandling. En del män ville 

inte “bråka” med cancern då de för tillfället inte tyckte att den störde dem, medan andra män 

upplevde en rädsla över att cancern då skulle sprida sig och slutligen resultera i död om den 

fortfarande fanns kvar i kroppen (Wagner et al., 2011). 

 

9 Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva vad som påverkar mäns val vid behandling av 

prostatacancer. De områden som upplevdes mest framträdande i resultatet; Familj och 

Vänner, Läkarens råd samt Biverkningar diskuteras nedan. 

 

Familj och vänner 

 

Resultatet visar att familj och vänner var betydelsefulla för männen inför valet av 

behandlingsform. En studie av Mitschke (2009) som undersökte hur familjer hanterade  

prostatacancern visade att familjen stöttade patienten genom att lägga sin energi och 

uppmärksamhet på att samla information om olika behandlingsalternativ. Andra vanliga sätt 

för att hjälpa till var genom att diskutera behandlingsalternativ och biverkningar med andra 
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prostatacancerpatienter eller andra familjer i liknande situationer. Det var ett sätt för 

familjerna att klara av cancern och försöka lindra både sitt och patientens lidande.  

 

I uppsatsens resultat framkom dock att en del av männen kände press från familjen och valde 

då en aggressivare behandling. Vi tror att det kan beror på att även familjen lider, de vill att 

den sjuke mannen ska bli frisk till varje pris. Enligt Eriksson (2015) kan vården också skapa 

lidande för de anhöriga. Om den anhöriga själv lider är det svårare för denne att lida med 

patienten. Det kan ge upphov till känslor av skam, skuld, förtvivlan och ilska hos de anhöriga 

(Eriksson, 2015). Wright, Watson och Bell (2002) menar att vårdpersonal ofta missar vilken 

viktig resurs familjen verkligen kan vara för den som är sjuk. Sjukdom är en 

familjeangelägenhet och hela familjen påverkas om en familjemedlem blir sjuk. 

Familjemedlemmarna i sin tur påverkar även patienten under hela sjukdomsfasen, vilket 

också innefattar behandlingsperioden. 

 

I en studie av Farrington och Townsend (2014) som fokuserade på kommunikationen mellan 

sjuksköterka och patient framkom att cancerpatienter och dess familjer ofta blir överösta med 

information angående diagnos, prognos, behandling och dess biverkningar. En av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att ge dem stöd och tydlig information. Även en 

genomtänkt kommunikation med patienten och familjen gällande känsliga samtalsområden 

kan lindra onödigt lidande. Genom att stanna upp och reflektera över sitt arbetssätt kan 

sjuksköterskan utvecklas och vården kan förbättras. 

 

För att lindra hela familjens lidande kan sjuksköterskan finnas där för dem genom att lyssna 

och samtala, uppmuntra, trösta och ge stöd (Eriksson, 2015). Wright et al. (2002) skriver om 

en person som berättar om hur det är att känna sig osynlig som anhörig till en patient. Hon 

beskriver att personalen undvek att fråga hur hon mådde och att det känslomässiga lidandet 

inte ens kom på tal. Enligt Eriksson (2015) bör sjuksköterskan sträva efter att utplåna det 

onödiga lidandet och göra allt för att lindra det lidandet som inte kan utplånas.  

 

Vi tror dessvärre att det alltför ofta glöms bort vilken viktig roll familj och vänner har. Om 

patienten känner ett stöd från familj och vänner kan det troligen minska onödig oro inför valet 

av behandling. Vi tänker att familjen och vännerna i sin tur påverkas av männens val av 

behandlingsform. Detta tror vi är viktigt att tänka på, vilket betonar vikten av 

familjefokuserad omvårdnad. 
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Läkarens råd 

 

Vårt resultat visade att läkarens råd oftast var avgörande för männen inför deras val av 

behandling. Många sökte dessutom råd från fler än en läkare för en second opinion. Enighet 

mellan de olika läkarna kunde stärka männen i deras beslut. Delade åsikter kunde däremot öka 

osäkerheten och göra valet svårare. Utifrån Erikssons (2015) lidandeteori kan detta jämföras 

med ett vårdlidande för männen. Carter, Bryant-Lukosiu, DiCenso, Blythe och Neville (2011) 

skriver att patienter med prostatacancer har ett behov av att få tillgång till och hjälp att förstå 

information om behandling.  

 

Vi tror att det är viktigt att läkaren inser vilken betydelsefull roll han/hon har och att tydlig 

information förmedlas på ett genomtänkt sätt för att undvika onödigt vårdlidande. Det här 

gäller även sjuksköterskan som troligen kommer att ha den kontinuerliga kontakten med 

patienten, vilket gör det viktigt att ge samma information som läkaren. Patienten kan komma 

in i olika bearbetningsfaser och kan då ha svårt att ta in ny information. Även om patienten 

ser ut att förstå kanske det blir för mycket att ta in. Enligt Eriksson (2015) kan ett 

sjukdomslidande uppstå om patienten blir bemött på ett okänsligt och kränkande sätt och 

tvingas söka information på egen hand. Sjukdomslidande kan även uppstå då patienten inte 

känner sig tillräckligt trygg med sjuksköterskan eller läkaren för att våga ställa intima frågor 

gällande sin behandling och eventuella biverkningar. Wright et al. (2002) betonar vikten av att 

sjuksköterskan visar sig intresserad för patienten och visar medkännande för att bjuda in 

patienten att våga prata om känsliga ämnen. Sjuksköterskans bemötande och agerande kan 

antingen underlätta eller försvåra patienternas lidande. 

 

Biverkningar 

 

Det framkom i resultatet att majoriteten av männen påverkades av oro för biverkningar som 

impotens, inkontinens, tarmfunktion och smärta när de skulle göra sitt val av behandling. En 

del män undvek vissa behandlingar då biverkningarna riskerade att påverka livskvaliteten. 

Sjukdomslidande uppstår av den kroppsliga smärtan som behandlingen orsakar patienten. 

Även om smärtan sitter i kroppen och upplevs fysiskt av patienten är smärtan nästan aldrig 

enbart kroppslig. Sjukdomslidande innebär även andligt och själsligt lidande som orsakas av 

de känslor sjukdomen eller behandlingen för med sig i form av skam, skuld eller förnedring 

(Eriksson, 2015).  
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I en studie som handlade om mäns upplevelser av prostatacancer visade det sig att männen 

ifrågasatte sin manlighet och hela livet i stort. Efter att ha fått diagnosen prostatacancer 

upplevde en del män att kroppen inte längre levde upp till det manliga idealet. En del män 

accepterade att leva med sin nya kropp, medan andra sökte hjälp för biverkningarna (Staples, 

2009). I en annan studie beskrev männens partners hur självkänslan, känslorna och 

relationerna hos männen påverkades på djupet till följd av männens problem med impotens 

(O'Shaughnessy, Ireland, Pelentsov, Thomas & Esterman, 2013). De här fynden visar hur stor 

påverkan på männens liv och livskvalitet biverkningar som följer behandlingarna för 

prostatacancer har. Som resultatet av denna studie visar valde vissa män bort behandlingar 

som kanske hade kunnat bota dem för att undvika påverkan på deras manlighet och 

livskvalitet. Enligt Eriksson (2015) är livslidandet det lidandet som förknippas med att vara 

människa och att leva. Det kan uppstå när människas existens hotas och då möjligheten att 

upprätthålla vardagliga sysslor och sociala sammanhang inte längre finns. 

  

Det är vanligt att patienter inte vågar prata om impotensproblem. Sjuksköterskan bör tänka på 

att även äldre har rätt till sexuell hälsa. En del patienter nämner inget om sjuksköterskan inte 

frågar (Larsson & Rundgren, 2010). Därför är det viktigt att förmedla trygghet och se 

patienten som unik så att patienten vågar berätta (Nyström, 2014). Att få stöd och hjälp inför 

sin behandling och känna tillit till sjukvården och dess kompetens kan likställas med trygghet. 

Otrygghet å andra sidan kan innebära en rädsla för ett ovärdigt liv, upplevelsen av att inte 

längre ha kontroll över sin egen kropp eller behandling och att tappa tron på sjukvården 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Män som fick tydlig och tillräcklig information gällande 

behandlingsalternativ och eventuella följder anpassade sig bättre till biverkningarna än de 

män som inte fick lika mycket information. De upplevde mer ilska och frustration och 

fokuserade mer på skadorna på kroppen (Staples, 2009). 

 

I våra inkluderade artiklar har sjuksköterskan i stort sett inte nämnts, fokus har varit på 

läkarens roll. Vi funderar över om det beror på kulturella skillnader eftersom vi inte inte har 

några svenska artiklar med. Har sjuksköterskan en mer framträdande roll i Sverige jämfört 

med andra länder? Värdesätts läkarens roll högre än sjuksköterskans? Kan det vara en 

framtida utmaning för sjuksköterskorna att kliva fram och få en större roll? I Sverige har 

cancerpatienter troligen mer kontakt med sjuksköterskan än med läkaren, frågan är om det ser 

annorlunda ut i andra länder 
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9.2 Metoddiskussion 
 

En litteraturstudie är en  sammanställning av andras forskningsresultat (Kristensson, 2014). 

I allmänna litteraturstudier görs inga kvalitetsbedömningar av valda artiklar, vilket kan 

innebära en risk för att det dras felaktiga slutsatser (Forsberg & Wengström, 2013). Vi har 

därför valt att göra en systematisk litteraturstudie. Genom att arbeta systematiskt höjs kvalitén 

och resultatet blir trovärdigt. Att vi har varit två författare till denna uppsats ökar 

tillförlitligheten. Vi har därmed kunnat diskutera och reflektera över vårt tillvägagångssätt och 

resultat (Kristensson, 2014). 

 

9.2.1 Litteratursökning 

 

Alla inkluderade artiklar var på engelska. De lästes först enskilt, sedan översattes och tolkades  

de tillsammans. Detta stärker arbetet för att minska risken för eventuella feltolkningar.   

 

Resultatet av litteratursökningen kunde ha sett annorlunda ut om andra sökord eller databaser 

använts. Då sökorden gav tillräckligt med material att arbeta med som var relevant för vårt 

syfte ansåg vi att de använda sökorden räckte. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO 

användes för sökningarna då det är tre omfattande och ofta använda databaser med hälso- och 

vårdvetenskapligt innehåll  (Kristensson, 2014). Dessa tre databaser ansågs räcka då tiden för 

sökningarna var begränsad. Vid sökningarna kom samma artiklar upp i flera databaser, detta 

sågs som ett tecken på att relevanta sökord använts som stärkt systematiken i sökningen. 

   

9.2.2 Urval och kvalitetsgranskning 

 

Inkluderade artiklar kom från USA, Kanada, Tyskland och Australien. Inga svenska studier 

fanns med i resultatet. Orsaken till det är att inga svenska studier relevanta för vårt syfte 

påträffades vid litteratursökningen. Det är möjligt att det kan ha missats relevanta artiklar då 

vi endast läste titlarna på många artiklar. Vi bedömde titlarna som handlade om PSA-

screening som irrelevanta för vårt syfte. Möjligen hade vi kunnat göra en annan tolkning av 

innehållet om vi hade läst artiklarnas abstract.  

 

Vi ser det som en styrka att inkluderade artiklar var som äldst fem år. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är det viktigt att välja aktuella studier eftersom forskning är färskvara. 
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Kvalitetsgranskningen gjordes enligt en modifierad granskningsmall av Forsberg och 

Wengström (2013). Artiklarna som inkluderades höll medel eller hög kvalitet. Om 

granskningen hade gjorts om av någon annan är det möjligt att resultatet blivit annorlunda 

eftersom kvalitetsgranskningen är vår subjektiva tolkning.  

 

9.2.3 Generalisering av resultatet 

 

Vi har inkluderat både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Detta ser vi som en styrka då det 

enligt Forsberg och Wengström (2013) ökar generaliserbarheten.  

 

Eftersom inkluderade artiklar kom från andra länder än Sverige kan det begränsa 

överförbarheten till svenska förhållanden. Sjukvårdssystemen skiljer sig troligen mellan de 

olika länderna. Trots det tror vi att resultatet går att överföra till svenska män och deras val 

vid behandling. I de inkluderade artiklarna såg vi likheter och inga uppenbara skillnader 

mellan det som påverkade männen i de olika länderna.  

 

9.2.4 Analysprocessen 

 

För att få resultatet mer överskådligt omformulerades kvantitativ data till text. Artiklarnas 

originalspråk användes i meningsenheterna för att tydligt kunna visa kodernas ursprung. Vi 

har beskrivit och dokumenterat analysprocessen noggrant genom hela arbetets gång. Detta 

stärker tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Under analysen har kategorierna omformats efter 

resultatets innehåll för att passa respektive resultatdel. Vi har under hela arbetet utgått från 

studiens syfte, vilket har lett till att även vårt resultat speglar syftet.   

 

10 Slutsats 

Studiens resultat visade att männen påverkades av både yttre och inre faktorer vid val av 

behandlingsmetod vid prostatacancer. Den egna läkarens råd påverkade valet starkt liksom 

råd från andra läkare då en second opinion söktes. Råden kunde antingen underlätta eller 

försvåra valen och därmed minska eller öka patientens lidande. Rädslan för biverkningar var 

stark hos majoriteten av männen och många vägde riskerna med behandlingarna mot riskerna 

att livskvaliteten skulle försämras. Familj och vänner var en viktig del i beslutet genom att 

vara stöd och bollplank för männen när behandlingsalternativen diskuterades. En öppen och 

genomtänkt kommunikation med både patienten och familjen kan lindra onödigt lidande för 
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alla. Vi anser att denna studie bidrar med ökad kunskap om hur män med prostatacancer 

resonerar inför valet av behandlingsform vilket kan göra att sjuksköterskan får en ökad 

förståelse för männens situation. Denna kunskap kan sjuksköterskor använda sig av i mötet 

med denna patientgrupp för att lindra deras lidande.  

 

Olika patienter med samma sjukdom har sitt unika sätt att vara sjuka på och därför bör de få 

vård på olika sätt. På så vis blir vårdandet mer än att bara bota patientens sjukdom. Genom att 

se patienten som någon som är sjuk till skillnad från någon som har en sjukdom kan 

patientens lidande lindras (Birkler, 2007). 

 

10.1 Framtida forskning 

 

Då våra artiklar var från västerländska länder som USA, Kanada, Tyskland och Australien 

skulle det vara av intresse att se om männens val skiljer sig i andra länder. Skulle det se 

annorlunda ut med studier genomförda i svensk kontext? Läkarens roll var framträdande. Är 

det så även i Sverige, eller har sjuksköterskan en mer framträdande roll här? Det skulle vara 

intressant att studera sjuksköterskans roll för den här patientgruppen och hur det skiljer sig 

mellan olika länder. 
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Bilaga 1 – Systematisk litteratursökning  
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Sökning 

Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 

Prostatic Neoplasms 

[MAJR]   86740 0 0 0 0 

S2 

Decision Making 

[MAJR]   71557 0 0 0 0 

S3 S1 AND S2 

human, male, 
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2016 153 153 50 20 4 
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Utvalda 

artiklar 

S1 prostate cancer   2659 0 0 0 0 

S2 prostatic neoplasms    85 0 0 0   

S3 S1 OR S2   2686 0 0 0 0 

S4 decision*   179463 0 0 0 0 

S5 choise*   125295 0 0 0 0 

S6 [DE]Decision Making   58210 0 0 0 0 

S7 S4 OR S5 OR S6   281073 0 0 0 0 

S8 S3 AND S7 

2011-2016, peer 

review, english, 

male 164 164 12 3 2 
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abstract
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artiklar

Utvalda 

artiklar

S1 prostate cancer 9220 0 0 0 0

S2 [MH]Prostatic Neoplasms 11408 0 0 0 0

S3 SI OR S2 13175 0 0 0 0

S4 decision* 99618 0 0 0 0

S5 choice* 34067 0 0 0 0

S6 [MH]Decision Making 21743 0 0 0 0

S7 [MH]Decision Making Patient 10571 0 0 0 0

S8 S4 OR S5 OR S6 OR S7 126469 0 0 0 0

S9 S3 AND S8

2011-2016, 

peer reviewed, 

male, english 

language 258 258 18 17 5
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Bilaga 2 – Granskningsmallar 
 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar- Kvasi- experimentella studier (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

A. Syftet med studien? 

...................................................................................................... 

 r frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 r designen lämplig utifrån syftet? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

                        

 ilka är inklusionskriterierna? 

......................................................................................................................... 

 ilka är e klusionskriterierna? 

......................................................................................................................... 

 ilken urvalsmetod användes? 

⬜ Randomiserat urval 

⬜ Obundet slumpmässigt urval Kvoturval 

⬜ Klusterurval 

⬜ Konsekutivt urval 

⬜  rvalet är ej beskrivet 

 r undersökningsgruppen representativ? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 ar genomfördes undersökningen? 

......................................................................................................................... 

 ilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

......................................................................................................................... 

              

 ilka mätmetoder användes? 

......................................................................................................................... 

 ar reliabiliteten beräknad? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 



  
 

III 

Var validiteten diskuterad? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

D. Analys 

 ar demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 
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Hur stort var bortfallet? 

.......................................................................................................................... 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 ar den statistiska analysen lämplig? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Om nej, varför inte? 

.......................................................................................................................... 

Vilka var huvudresultaten? 

.......................................................................................................................... 

 rhölls signifikanta skillnader? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Om ja, vilka variabler? 

.......................................................................................................................... 

 ilka slutsatser drar författaren? 

........................................................................................................................... 

Instämmer du? 

Ja   Nej 

             

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja ⬜ Nej ⬜ Motivera varför eller varför inte! 



  
 

IV 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

A. Syftet med studien? 

.......................................................................................................................... 

 ilken kvalitativ metod har använts? 

.......................................................................................................................... 

 r designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

                      

 r urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja  ⬜ Nej ⬜ 

 ar genomfördes undersökningen? 

......................................................................................................................... 

 rval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

.......................................................................................................................... 

 ilken urvalsmetod användes? 

⬜ Strategiskt urval 

⬜ Snöbollsurval 

⬜ Teoretiskt urval 

⬜ Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

............................................................................................................................ 

 r undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  ⬜ Nej ⬜ 

                           

 r fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja  ⬜ Nej ⬜ 

Beskriv: ........................................................................................................................... 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: ........................................................................................................................... 



  
 

V 

Ange datainsamlingsmetod: 

⬜ ostrukturerade intervjuer 

⬜ halvstrukturerade intervjuer 

⬜ fokusgrupper 

⬜ observationer 

口 video/bandinspelning 

⬜ skrivna texter eller teckningar 

 r data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

D. Dataanalys 

 ur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

......................................................................................................................... 

Ange om: 

⬜ teman är utvecklade som begrepp 

⬜ det finns episodiskt presenterade citat 

⬜ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

⬜ svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

......................................................................................................................... 

 r analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 r resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 r resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja ⬜ Nej ⬜ 

 inns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 r resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 



  
 

VI 

 r de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

       rdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 inns risk för bias? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

 ilken slutsats drar författaren? 

......................................................................................................................... 

 åller du med om slutsatserna? 

Ja ⬜  Nej ⬜ 

Om nej, varför inte? 

......................................................................................................................... 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja ⬜  Nej ⬜                    
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Bilaga 3 - Artikelmatris 

Författare, år, land Tidskrift + Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Davison, B. J., & Breckon, E. N. 

(2012a). Canada. (1). 

Cancer nursing: Impact of 

health information-seeking 

behavior and personal factors 

on preferred role in treatment 

decision making in men with 

newly diagnosed prostate 

cancer 

Att bestämma hur 

effekterna av patienternas 

informationssökande och 

personliga faktorer 

påverkar gällande 

delaktighet vid beslut 

inför behandling hos män 

med nyligen 

diagnostiserad prostata 

cancer. 

Kvantitativ metod där 

deskriptiv statistik 

användes. 150 män 

med nyligen 

diagnostiserad 

prostatacancer 

besvarade en enkät. 

Över 90% av deltagarna i studien 

uppgav att de avsåg att ha en 

aktiv eller samarbetande roll när 

det kom till behandlingsbeslutet. 

90% rapporterade även att de 

hade ett intensivt eller ett 

kompletterande 

hälsoinformationssökande 

beteende. Inget signifikant 

samband kunde ses mellan 

hälsosökande beteendet och den 

deltagande rollen i 

behandlingsbetslutet.  De tre 

viktigaste faktorerna som 

påverkade männens beslut 

gällande behandlingsmetod var 

effekten av behandlingen på 

överlevnaden och på 

urinfunktionen och urologens 

rekommendation.  

Hög 

Davison, B. J., & Breckon, E. 

(2012b). Canada. (2). 

Patient education and 

counseling: Factors influencing 

treatment decision making and 

information preferences of 

prostate cancer patients on 

active surveillance.  

Att få tillgång till 

information och de 

faktorer som påverkar 

patientens beslutstagande 

gällande behandling vid 

aktiv övervakning. 

En kvantitativ 

tvärsnitts-studie, 180 

patienter deltog. 

Undersökning 

bestående av 

frågeformulär i tre 

delar. Huvudsakligen 

deskriptiv statistik. 

Urologens rekommendation för 

behandling har störst inflytande 

gällande beslut vid aktiv 

övervakning. Åldern påverkar 

beslutstagandet, äldre patienter 

intog en mer passiv roll medan 

patienter under 60 år var mer 

aktiva. 

Hög 

  



  
 

VIII 

Författare, år, land Tidskrift + Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Ihrig, A., Keller, M., Hartmann, 

M., Debus, J., Pfitzenmaier, J., 

Hadaschik, B., ... & Huber, J. 

(2011).  Tyskland. (3). 

BJU International: Treatment 

decision-making in localized 

prostate cancer: why patients 

chose either radical 

prostatectomy or external beam 

radiation therapy. 

Att utvärdera patienters 

strategier vid val av 

antingen radikal 

prostatektomi eller extern 

strålning vid 

prostatacancer och att 

jämföra skälen för deras 

val. 

Kvantitativ metod. 

Explorativ 

tvärsnittsstudie. Semi-

strukturerade 

intervjuer med 31 

patienter med 

lokaliserad 

prostatacancer. 

De flesta patienter ville ta beslutet 

om behandlingsmetod 

tillsammans med sin läkare och 

de var generellt nöjda med 

informationen de fick. Patienter 

som valde radikal prostatektomi 

använde internet som 

informationskälla i större 

utsträckning än patienterna som 

valde extern strålning. Läkarens 

råd och andra patienters 

upplevelser påverkade starkt 

männens slutliga beslut om 

behandling. Patienter som valde 

radikal prostatektomi var yngre 

och deras personliga värderingar 

styrde deras val. Patienter som 

valde extern strålning var i större 

utsträckning mycket mer oroade 

för biverkningar. 

Hög 

  



  
 

IX 

Författare, år, land Tidskrift + Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Kazer, M. W., Harden, J., Burke, 

M., Sanda, M. G., Hardy, J., 

Bailey, D. E., & PROSTQA 

Study Group. (2011). USA. (4). 

Journal of Cancer 

Survivorship: The experiences 

of unpartnered men with 

prostate cancer: a qualitative 

analysis. 

Att undersöka hur män 

utan partner tar beslut 

ang. behandling av 

prostatacancer, hanterar 

biverkningar och erhåller 

information och support. 

En kvalitativ studie 

med semistrukturerade 

intervjuer. 17 män utan 

partner som haft 

prostatacancer deltog. 

Resultatet visar att en del 

erfarenheter för män utan partner 

är liknande som för män med 

partner, men en del är unika för 

män utan partner. Deltagarna 

ansågs vara mer självsäkra både 

gällande att hantera sina känslor 

ang. prostatacancern och alla 

dagliga uppgifter associerade till 

sjukdomen. Läkarens roll 

gällande besluttagande är större, 

då dessa män inte har någon 

partner att diskutera med. 

Biverkningarnas ogynnsamma 

effekter kan bli genanta vid 

intima relationer, vilket bör tas 

hänsyn till. 

Hög 

Mollica, M. A., Underwood III, 

W., Homish, G. G., Homish, D. 

L., & Orom, H. (2016). USA. (5). 

Journal of Behavioral 

Medicine: Spirituality is 

associated with better prostate 

cancer treatment decision 

making experiences.  

En guidande fråga 

användes genom arbetet: 

Har män som är 

diagnostiserade med 

lokaliserad prostatacancer 

med starkare andlighet, en 

mer tillfredsställande roll 

gällande beslutstagande 

inför behandling? 

En kvantitativ studie 

med 1114 deltagande 

män som nyligen hade 

gjort sitt beslut 

gällande behandling, 

men ännu ej påbörjat 

behandling. Multipel 

linjär 

regressionsanalys 

användes.  

Högre andlighet var associerat 

med högre tillfredställelse 

gällande beslutstagande. Även 

mindre konflikt gällande beslut 

och mindre svårigheter gällande 

beslutstagandet. Att tillhandahålla 

möjligheter för patienter att 

integrera deras andliga 

övertygelser och deras 

uppfattningar av cancerdiagnosen 

och dess banor kan hjälpa 

patienten att minska osäkerheten 

och stressen under detta stadie av 

sjukdomen. 

Hög 

  



  
 

X 

Författare, år, land Tidskrift + Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
O'Callaghan, C., Dryden, T., 

Hyatt, A., Brooker, J., Burney, 

S., Wootten, A. C., ... & 

Schofield, P. (2014). Australien. 

(6). 

Psycho-Oncology: "What is 

this active surveillance thing?" 

Men´s and partners´ reactions 

to treatment decision making 

for prostate cancer when active 

surveillance is the 

recommended option. 

Att undersöka män med 

lokaliserad prostatacancer 

och deras partners 

erfarenheter av att välja 

mellan aktiv övervakning 

och radikal behandling 

och deras erfarenheter när 

aktiv övervakning valdes. 

Kvalitativ metod, 

deskriptiv design. 21 

män och 14 partners 

intervjuades. 

Patienterna upplevde motstridig 

information från läkare, vänner, 

familj och internet som 

stressande. Männens beslut 

påverkades av information från 

medicinsk personal, vänner och 

kollegor men även av deras 

cancerrelaterade minnen och 

livsstilsfaktorer.   

Hög 

Rot, I., Ogah, I., & Wassersug, R. 

J. (2012). Canada. (7). 

European journal of cancer 

care: The language of prostate 

cancer treatments and 

implications for informed 

decision making by patients.  

Att undersöka hur 

språket/terminologin 

används för att beskriva 

behandling och dess 

biverkningar för 

prostatacancer, påverkar 

mäns (och deras 

partner´s) beslut gällande 

behandling. 

En kvantitativ studie. 

Rapporterad data är en 

del av en större studie. 

690 deltagare 

besvarade frågor via 

internet. 

Majoriteten av deltagarna i 

studien förstod inte terminologin 

som användes för att beskriva 

behandlingar och dess 

biverkningar för prostatacancer. 

Mindre än hälften förstod 

behandlingstermerna som 

förklarades korrekt.  

Medel 

Sidana, A., Hernandez, D. J., 

Feng, Z., Partin, A. W., Trock, B. 

J., Saha, S., & Epstein, J. I. 

(2011). USA. (8). 

The Prostate: Treatment 

decision-making for localized 

prostate cancer: what younger 

men choose and why. 

Att få insyn i vilka 

informationskällor som 

används och vilka 

faktorer som påverkar 

beslut om 

behandlingsmetod hos 

unga patienter med 

prostatacancer. 

Kvantitativ metod där 

analytisk statistik 

användes. 493 män 

under 50 år besvarade 

en enkät. 

Hälften av de 493 männen 

konsulterade mer än tre läkare 

innan de tog beslut om 

behandlingsmetod. Högre 

utbildningsnivå och högre årlig 

inkomst tydde på större 

sannolikhet att konsultera fler än 

tre läkare innan behandlingsbeslut 

togs. Läkarens rekommendation 

var den mest inflytelserika 

informationskällan.  

Hög 
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Författare, år, land Tidskrift + Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Volk, R. J., McFall, S. L., Cantor, 

S. B., Byrd, T. L., Le, Y.-C. L., 

Kuban, D. A. & Mullen, P. D. 

(2014). USA. (9). 

Psycho-Oncology: ‘It's not like 

you just had a heart attack’: 

decision-making about active 

surveillance by men with 

localized prostate cancer.  

Att få en rikare förståelse 

för aktiv övervakning 

med patienter 

diagnostiserade med 

lokaliserad 

prostatacancer. 

Kvalitativ studie med 

tematiska analyser. 

Intervjuer via telefon 

med 15 män som valt 

aktiv övervakning och 

15 män som fått 

strålning eller 

operation.  

Män som fått tillräcklig 

information gällande sina 

behandlingsalternativ vid 

lokaliserad prostatacancer hade en 

omfattande förståelse inför syftet 

gällande aktiv övervakning. 

Motivering till att välja aktiv 

övervakning var förtroende för 

läkarens råd ang. att "köpa tid" 

utan att riskera biverkningar. 

Patienterna kunde också invänta 

bättre behandling eller om 

cancern hade väldigt låg risk. 

Hög 

Wagner, S. E., Drake, B. F., 

Elder, K., & Hébert, J. R. (2011). 

USA. (10). 

Cancer Causes Control: Social 

and clinical predictors of 

prostate cancer treatment 

decisions among men in South 

Carolina. 

Att bedöma inverkan av 

sociala faktorer och 

kliniska biverkningar vid 

val av 

prostatacancerbehandling 

bland män i South 

Carolina. 

Kvantitativ metod. 

Analytisk statistik. 435 

män besvarade en 

enkät, resultaten från 

enkäten jämfördes 

sedan mot kliniska och 

sociala faktorer i ett 

cancerregister.  

Männen som valde radikal 

prostatektomi var mer benägna att 

påverkas av sin läkare och av 

familj/vänner, de var också oftare 

yngre och ogifta. Män som valde 

radikal prostatektomi var dubbelt 

så angelägna av ett botande 

resultat av behandlingen och var 

mindre intresserade av att ta 

hänsyn till biverkningar som 

impotens, jämförelse mot de som 

valde extern strålning. 

Hög 
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Författare, år, land Tidskrift + Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Xu, J., Dailey, R. K., Eggly, S., 

Neale, A. V., & Schwartz, K. L. 

(2011). USA. (11). 

J Natl Med Assoc: Men´s 

perspectives on selecting their 

prostate cancer treatment. 

Att få en djupare 

förståelse för mäns 

perspektiv när de väljer 

behandling för sin 

prostatacancer. 

Kvalitativ metod, 

hermeneutisk design. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 21 män 

som nyligen 

diagnostiserats med 

prostatacancer.  

Majoriteten av männen beskrev 

att de gjorde "det bästa valet för 

min del/mig" genom att ta hänsyn 

till medicinsk information och 

personliga faktorer. De mest 

inflytesrika faktorerna som 

påverkade männens 

behandlingsbeslut var 

uppfattningar om behandlingens 

effektivitet och biverkningar, 

information som gavs främst av 

läkare eller av familj och vänner 

som berättade om sina 

erfarenheter.  

Hög 
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Bilaga 4 – Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kod  Kategori 
Those who chose surgery 

were about twice as likely to 

have been influenced by a 

doctor (10) 

Influerad av läkaren Läkarens råd 

While treatment options vary, 

these men most often chose 

the treatment their physician 

suggested (4) 

Läkarens förslag 

viktigt 

Doctor´s recommendation 

was the most influential factor 

regardless of treatment group 

(8) 

Läkaren inflytelserik 

With regard to the decision-

making process, all patients 

shared information about 

disease and treatment options 

with family members, friends 

or up to seven people who had 

previously experienced 

prostate cancer themselves (3)  

Diskuterades med 

familj och vänner 

Familj och vänner 

Most men sought information 

and advice from friends or 

family, particularly those with 

personal experience with 

prostate cancer. The 

experience of others often 

exerted strong sway over 

patients final decisions (11) 

Andras erfarenheter 

och upplevelser 

The principal reason for 

selecting AS was to avoid the 

side effects of treatment, 

particularly those affecting 

sexual function (9) 

Undvikande av 

biverkningar. 

Biverkningar 

However, the profiles of 

patients who were 60 years or 

younger were more concerned 

with the impact of treatment 

on work and leisure activities 

than invasiveness of 

procedure (1) 

Oro för 

konsekvenserna 



  
 

XIV 

 


