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Introduktion: Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män.  Det är en 

långtidssjukdom, som kan orsaka symtom och biverkningar under en längre period. 

Patienten och hans partner påverkas av sjukdomen i princip lika stor utsträckning. Därför är 

det viktigt att support ges till både patient och partner.  Att ge support och informera 

patienten om olika supporttyper ingår i sjuksköterskan yrke för att främja hälsa och förstärka 

egenvård. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att kartlägga och värdera olika former av 

support till patienter med prostatacancer och deras partner. Metod: Var en litteraturstudie 

utformad efter Polit och Becks niostegsmodell. Databaser som användes var Cinahl och 

PubMed. Resultat: I resultatet bildades tre huvudkategorier (Distanssupport, närhetssupport 

& partner och support), samt sex underkategorier två till varje huvudkategori 

(Telefonsupport, internetbaserad support, gruppsupport, support i form av undervisning, 

partner som support & support till partner). Resultatet visade effektiviteten av olika 

supporttyper, samt olika anledningar till varför vissa var mer effektiva än andra. Slutsats: 

Det är viktigt att ge support och information om olika supporttyper för att effektivisera 

användandet. Patienter och partner bör få bättre information om vad som finns tillgängligt 

för dem.  
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1. Introduktion 
För att en patient ska uppleva bra vård är det viktigt att hen blir sedd och bekräftad. Detta görs 
framförallt under mötena med patienten. Idag lever många människor med långtidssjukdomar, 
vilket kan innebära att behovet av support ökar hos patienten. En av dessa sjukdomar är 
prostatacancer. Patienter som drabbas av prostatacancer lider av långvariga fysiska och 
psykologiska symptom och biverkningar (Ross et al. 2016). Sjukdomen har en hög 
överlevnadsgrad vilket innebär att dessa män kan behöva en del support under en längre tiden 
(Ching-Hui et al. 2014). Support är något som förstärker patientens egenvård och hjälper till 
att uppleva välbefinnande i vardagen. Män med prostatacancer har rapporterat många 
otillfredsställda informations-och supportbehov. Sjukvården bör se bortom de fysiska 
effekterna och överväga de psykosociala vid bedömning av behov hos dessa män (Cremin 
2015).  

 
1.1  Omvårdnad  
Omvårdnad handlar om att förebygga ohälsa och hjälpa patienter till välbefinnande. 
Innebörden och tolkningen av begreppen hälsa och omvårdnad vilar på filosofiska antagande 
om vad det innebär att vara människa. Synen eller förståelsen på vad en människa är spelar 
roll för frågan om vad hälsa och omvårdnad är. Grundtagande inom kunskapsområdet är att 
omvårdnad bör ske på personnivå. Forskning utgår inte från organ- eller cellnivå utan från 
människas som helhet (Willman & Gustafsson 2015). Vetenskapen inom omvårdnad lyfter 
fram människan som unik och därför bör hon bemötas utifrån sina unika villkor. Den 
hälsofrämjande omvårdnaden baseras på en humanistisk syn på människan. Fokus ligger på 
att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande istället för att fokusera 
på problem och diagnos (Willman & Gustafsson 2015). Hälsa är ett centralt begrepp inom 
många olika vårdyrken men fokus och perspektiv för det olika yrkesgrupperna kan skiljas åt. 
Hälsa kan beskrivas på olika sätt, de kan beskrivas som en process, tillstånd, ett resultat eller 
mål. Det kan också beskrivas som välbefinnande och livskvalitet (Willman, 2014).  
 
1.2 Egenvård  
Paterson et al. (2015) definierar egenvård som en persons förmåga att hantera symptom, 
behandling, fysiska och psykologiska konsekvenser och förändringar i livsstilen. Enligt 
Socialstyrelsen (SOSFS 2009) definieras egenvård som:” hälso- och sjukvårdsåtgärd som 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Egenvård är 
inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen”.  
 
Orems egenvårdsmodell (Denyes, et al. 2001; Orem, et al. 2003) består av tre delar: 
egenvårdsteori, egenvårdsbristteori och omvårdnadssystemteori. Dessa tre teorier anses vara 
grunden till omvårdnad. Orems teori om egenvård beskriver hur patienten ska vara delaktig i 
sin egenvård. Att förstå egenvård är därför väsentligt för omvårdnad (Denyes et al. 2001; 
Orem, et al. 2003).  
 
En del av Orems egenvårdsteoriteori (Denyes, et al. 2001; Orem, et al. 2003) är 
egenvårdsbehov. Denna del har över åren utvecklats och förbättrats, det utgör en grund för 
den framtida forskningen. Teorin beskriver utvecklingen av egenvård som en process. Första 
steget innebär att egenvårdsbehoven identifieras, formuleras och uttrycks. Därefter sker 
bedömning av vad som kan och bör göras för att uppnå egenvård. Nästa steg i processen är att 
bestämma vad som kommer att göras. Sista steget är att agera. Stegen kan variera i tid och 
rum (Denyes, et al. 2001; Orem, et al. 2003). 
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Orems teori (Morales-Mann & Jiang, 1993; Orem, et al. 2003) innebär att en person behöver 
omvårdnad när personens behov överskrider dennes förmåga för att tillgodose dessa behov. I 
egenvårdsteorin används begreppen egenvårdsbehov, förmågan till egenvård, och 
egenvårdsbrist. Enligt teorin anses människan vara sin egna företrädare med potentiell 
förmåga till att möta sina egna behov och kunna tillgodose dem. Förmågan till egenvård 
kräver dock att ökande efterfrågan tillgodoses så att välbefinnandet kan bibehållas. I teorin 
identifieras följande ´´basic conditioning factors’’ som påverkar individens förmåga till 
egenvård: ålder, kön, utveckling, hälsostatus, sociokulturell anpassning, vårdsystem, familj, 
lärande, miljö, tillgång till resurser och lämplighet (Morales-Mann & Jiang, 1993; Orem, et al. 
2003).  
 
Morales-Mann & Jiang (1993) beskriver Orems omvårdnad som utvalda och utförda 
handlingar för att hjälpa individer eller grupper att behålla eller ändra förhållanden i de själva 
eller i deras miljö. Omvårdnad har för syfte att identifiera omvårdnadsbehov och utarbeta 
metoder och handlingar för att behandla brister och de krav som uppstår. I sin teori delar 
Orem (Morales-Mann & Jiang, 1993) omvårdnad in i tre typer: en där patienter inte utför en 
aktiv roll i sin omvårdnad, en där patienten utför sin egen omvårdnad tillsammans med 
sjuksköterskan och en där patienten får utbildningssupport från sjuksköterskan, men är 
tillfullo kapabel att utföra sin egenvård själv. Dessa tre typer av omvårdnad gör det möjligt för 
sjuksköterskan att ge fem olika typer av hjälp: utföra handlingar istället för patienten, guida 
patienten, stödja patienten, lära patienten eller erbjuda och förse patienten med en utvecklande 
miljö (Morales-Mann & Jiang 1993). 
 
 
1.3 Omvårdnadsinterventioner  
Omvårdnadsinterventioner innebär att hjälpa individen att utföra de åtgärder som främjar 
hälsa, tillfrisknande eller fridfull död. Det är handlingar som utförs för patientens 
tillfrisknande, säkerhet och/eller välbefinnande. Detta innefattar prevention, hälsofrämjande 
insatser och behandling. Prevention innebär att man i förväg identifierar risker som patienten 
utsätts för och sätter då in förebyggande åtgärder (Björvell & Thorell-Ekstrand 2014). King et 
al. (2015) menar att patienterna upplever det positivt när sjuksköterskan agerar som patientens 
företrädare, rekommenderar supporttyp, är tillgänglig för patienten, hjälper till vid val av 
behandling, copingsstrategier och arbetar med att förändra patientens sjukdomsuppfattning, så 
att denne uppfattar sin sjukdom på ett positivt sätt (King, et al. 2015).  
 
1.4 Support   
Enligt Byrne och Sebastian (1994) används termen support ofta inom omvårdnad, i själva 
verket är det nästan synonymt med omvårdnad. En definition av support finns dock inte i 
läroböcker eller tidskrifter. I allmänna ordböcker definieras termen som ”för att inte påverkas 
av stress eller falla ihop genom att ge bekräftelse, gynna och förespråka för personen” (Byrne 
& Sebastian, 1994).  I en studie av King et al. (2015) syftar support till att förstärka patientens 
egenvård genom att förbättra patientens förmåga att hantera de symptom och biverkningar 
som uppstår. Carter et al. (2014) menar att stödjande vård omfattar fysiska, sociala, 
emotionella, informativa, psykologiska, andliga och praktiska behov. Patienten ska få stöd 
och hjälp med att behandla olika problemen som uppstår redan i väntan på diagnos, under 
behandlingen men även efter avslutad behandling (Carter et al. 2014).  
 
Support är individuell och innebär att utveckla personliga mål, välja resurser och utveckla 
strategier som svar för att stödja behoven hos en person. Termer som vanligtvis används för 
att förklara individuell support inkluderar personcentrarad planering, individualiserad 
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stödplanering, individuell program för planering, individuell utbildningsplanering och 
individuell service planering (Herps et al. 2015).  
 
Enligt Colloca och Colloca (2016) omfattar social support olika typer av support, både 
funktionella och strukturella (Colloca & Colloca, 2016). Queenan et al. (2010) menar att 
strukturell social support omfattar det verkliga kroppsliga stödet, så som kontakt med familj, 
vänner, frivilligorganisationer, gudstjänster med många fler. Funktionell social support  
inkluderar exempelvis överföring av information, vägledning och socialt sällskap. Social 
support teorier föreslår att strukturell social support är nödvändigt för funktionell social 
support (Queenan et al. 2010).  
 
 
1.5  Partner & patient  
När en person är i kontakt med sjukvården räknas denna som patient. Begreppet patient 
innebär ’’den lidande’’ eller ’’den som tålmodigt klarar av lidandet’’. Patienten överlämnar 
sig själv till okända personer inom sjukvården för att få vård och behandling (Willman, 2014). 
Ibland kan patienter uppleva att de behandlas som objekt när vården som ges utgår från 
bestämda riktlinjer. Tilliten till vården ökar när patienten upplever att hen är sedd, är nära 
vårdaren, känner sig omtyck och bekräftad (Almerud Österberg, 2014). Som vårdare ska man 
arbeta med patienten så att dennes integritet, värdighet och autonomi bibehålls. Patienten ska 
kunna känna sig respekterad och ha känsla av mening och hopp (Willman, 2014).  
 
Patienter med allvarlig sjukdom får både fysiska och emotionella problem, vilket inte bara 
påverkar patienten utan även dennes partner (Wootten et al. 2014). Partner räknas som 
närstående till patienten, vilket innebär att det finns en känslomässig, nära relation mellan 
patient och partner (Reitan, 2003). 
 
Att vara partner till den drabbade kan vara en krävande insats. Partner har ofta en betydande 
roll i omhändertagandet och som support till patienten (Wootten et al. 2014). Partner är också 
i ständigt kontakt med sjukvården vilket är krävande i sig. Detta kan göra så att partnern 
glöms bort, vilket resulterar i att denne inte blir omhändertagen och inte kan uttrycka sina 
emotionella känslor och behov. Hos äldre personer är den upplevda livskvalitén inte enbart 
beroende av den egna psykiska och fysiska hälsan utan även av partnerns välmående. I vissa 
fall påverkas partnern i mycket större utsträckning än patienten själv (Bourassa et. al. 2016). 
 
Vines och Zewditu (2013) menar att informell vård är vanligt förekommande i USA. Ungefär 
61,8 miljoner vuxna ger gratis vård till andra vuxna. 86 % av dessa vårdar sina anhöriga, 
varav 7 % lider av cancer. Enligt studien av Vines och Zewditu (2013) kommer antalet 
personer med cancer att öka de närmaste åren. En av två amerikanska män kommer att 
drabbas av cancer i framtiden. Hemsjukvård som ges av anhöriga kommer därför att öka. Att 
ge vård under en längre period kan vara svårt och komplicerat, det kan upplevas som en börda 
för givaren. Att ge vård till sin egen partner innebär att ge medlidande, support och 
information samtidigt som hushållet, ekonomin och familjen hålls ihop (Vines & Zewditu, 
2013).  
 
Enligt Vines och Zewditu (2013) har 50 % av alla vårdgivare rapporterat att vården påverkar 
deras rutiner, vänskap, karriär och ekonomin. Hos äldre personer påverkas även den psykiska 
och fysiska hälsan. Partner till en man med prostatacancer kan därför utveckla ångest, 
depression, smärta, sömnproblem och trötthet eftersom de inte får tillräckligt mycket support. 
(Vines & Zewditu, 2013). Enligt Bager et al. (2011) har makar till patienter med 
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prostatacancer lika stor risk att utveckla psykiska sjukdomar, som patienten själv (Bager et al. 
2011).  
 
Vines och Zewditu (2013) menar att det är lika viktigt att ta hand om patienten och partnern. 
Social support och adekvata copingsmetoder kan minska symptomen. Att förse paret med 
interventioner som har till syfte att lösa problem minskar symptombördan hos partner till män 
med prostatacancer. Interventioner ska dock vara individuellt anpassade beroende på granden 
av sjukdom som patienten och partner befinner sig i (Vines & Zewidtu, 2013). Badger et al. 
(2011) anser att social support spelar huvudroll i patientens och partners upplevelse av 
välbefinnande och livskvalité. Patienter som är gifta, som har förmågan till social integration 
och tillgång till support har större chans till överlevnad. Psykosociala interventioner erbjuds 
sällan för män med prostatacancer. Det är just dessa typer interventioner som är effektiva för 
att uppnå en förbättrad livskvalité och välbefinnande (Vines & Zewidtu, 2013). Liknande 
interventioner för partner är dock ännu mindre förekommande (Badger et al. 2011).	 Enligt 
Ross et al. (2016) är support starkt förknippad med den upplevda livskvalitén. Patient-
centerrad forskning har bevisat att partner är den största supportkällan (Ross et al. 2016). 
 
 
1.6 Prostatacancer  
Attard et al. (2016) åsyftar att prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. I sin 
studie skriver Ching-Hui et al. (2014) att den är mycket vanligare i västerländska länder 
jämfört med österländska länder. Antal män som diagnosticeras med prostatacancer är 
ständigt ökande (Ching-Hui et al. 2014). Enligt Gnanapragasam et al. (2016) kommer antalet 
män med prostatacancer att öka med 69 % i UK. Det kommer alltså finnas 70 000 män som 
lider av denna sjukdom år 2030, bara i UK. 80 % av dessa beräknas ha lokaliserad eller lokalt 
avancerad cancer (Gnanagragsam et al 21016). Sjukdomen är långsamt skridande och har 
relativt hög överlevnad (Ching-Hui et al. 2014) med endast 1-2 % dödsfall (Attard et al, 2016) 
vilket även är anledningen till att  arbetsbelastningen ökar internationellt (Gnanagragsam et al 
2016).  

Attard et al. (2016) skriver att ålder, härkomst, miljöfaktorer, livsstil och det genetiska arvet 
är riskfaktorer för prostatacancer. Män vars nära släktning drabbas av prostatacancer löper 
större risk för att de själva ska drabbas av det, jämfört med de som inte har nära släktningar 
med prostatacancer. PSA är ett prostataspecifik antigen som är ett protein som produceras av 
celler i prostatakörteln. Dess förhöjda värden hjälper att tidigare kunna upptäcka förändringar. 
Alla förändringar innebär dock inte cancer. I samband med förhöjda värden påbörjas 
utredning för att ställa diagnos. Sjukdomen diagnostiseras med MRT (magnetisk 
resonanstomografi), rektal ultraljud av prostatavolymen och genom biopisiundersökning som 
även minskar risken för överdiagnostisering. Prostatacancer kan behandlas på olika sätt, 
beroende på patientens ålder, vilket stadium patienten befinner sig i (Attard et al.2016) eller 
vad patienten själv väljer för behandling (Blomberg et al. 2016). Enligt Blomberg et al. (2016) 
är det tack vare snabba diagnostiseringsmöjligheter och bättre behandlingsmöjligheter som de 
flesta drabbade blir friska igen (Blomberg et al. 2016) Attard et al. (2016) menar att nya 
behandlingsmetoder och förbättrad egenvård leder till större överlevnad även bland män med 
avancerad metastaserad cancer. Metoder som är aktuella för behandling är prostatektomi, 
strålbehandling, cytostatika, kastration, hormonbehandling med antiandrogener. Nyare 
metoder är kyroterapi, fokalt ultraljud och fotodynamisk terapi (Attard et al. 2016 ). Steentjes 
et al (2016) skriver att prostatektomi och strålterapi är de mest rekommenderade 
behandlingarna (Steentjes et al 2016).  Det finns två typer av strålbehandling: external-beam 
radiotherapy som innebär strålning utifrån och  brachytherapy som innebär stålning inifrån, 
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riktad direkt mot tumören genom insättning av radioaktiva föremål (Attard et al 2016). För 
patienter vars effekt av behandling eller diagnos är osäker rekommenderas övervakning 
(watchful waiting eller active surveillance) eller lokal strålbehandling. Watchful waiting och 
active surveillance är två begrepp som ofta förväxlas, men som har distinkta definitioner. 
Avancerad prostatacancer behandlas med prostatektomi, strålbehandling, hormonbehandling 
och genom övervakning. (Steentjes et al. 2016). Bayliss et al (2016) skriver att watchful 
waiting är en palliativ behandling för patienter vars tillstånd inte lämpar sig för en annan typ 
av behandling. Active surveillance innebär att sjukdomens fortskridning ständigt övervakas 
genom upprepande kontroll av PSA, biopsiundersökningar och MRI undersökningar (Bayliss 
et al 2016). Förändringar leder till att active surviellance ersätts med aktiv behandling (Attard 
et al. 2016). Xu et al. (2016) skriver att active surveillance är en behandlingsmetod som riktar 
sig till patienter med lokaliserad prostatacancer och som ger mindre biverkningar jämfört med 
de andra behandlingsalternativen (Xu et al. 2016). Bayliss et al. (2016) menar att genom att 
välja active surveillance som ett behandlingsalternativ kan patienter med prostatacancer 
undvika andra typer behandling i fem till tio år, vilket innebär att dessa patienter även 
undviker svåra biverkningar i samband med andra typer av behandling (Bayliss et al 2016).  

Ross et al. (2016) anser att patienter som drabbas av prostatacancer lider av långvariga fysiska 
och psykologiska symptom och behandlingsbiverkningar som reducerar deras upplevda 
livskvalité (Ross et al. 2016). Blomberg et at. (2016) skriver att män som aktivt behandlas för 
prostatacancer drabbas av problem med tarmar, smärta, ångest, depression, svettningar, 
kroppssvullnader, skakningar och viktuppgång (Blomebrg et al.2016), urinvägsinkontinens, 
trötthet, värmevallningar, förlust av libido, impotens och förändrad bröstform (Steentjes et 
al.2016). Enligt studien av Ross et al. (2016) ses prostatacancer som en ”par sjukdom” 
eftersom  patientens sexuella dysfunktion efter behandling drabbar även partner till patienten. 
I vissa fall kan sjukdomen få paret att komma närmare varandra. Att ha ett tillfredställande 
förhållande ökar upplevelse av livskvalité hos patienter med prostatacancer, trots pågående 
behandling (Ross et al. 2016).  

 
 
1.7 Omvårdnad vid prostatacancer  
King et al. (2015) menar att det är viktigt att sjuksköterskan ser hela patienten och inte enbart 
diagnosen. Stödjande omsorg involverar starka inslag av egenvård för att uppmuntra patienten 
och självständigt hantera symtom och biverkningar. King et al. (2015) menar att de områden 
där behovet är störst är inom psykisk ohälsa, sexualitet relaterade frågor och hantering av 
varaktiga urinvägssymtom. Forskning visar att vård och omsorg från sjuksköterskor hade en 
betydande positiv inverkan på hälsoresultatet (King et al. 2015). 

Enligt Darlow och We (2015) leder cancerbehandling till att patienten upplever många 
psykologiska och fysiska biverkningar, både korta och långsiktiga. Många av patienterna 
lever i år med ständiga bekymmer och frågor kring sjukdomen. Det är nödvändigt att utveckla 
effektiva tillvägagångssätt för att främja patienternas egenvård så att han kan hantera sin 
sjukdom. Idag finns det olika typer av support som främjar patientens egenvård. Patienten kan 
kommunicera med vårdgivare på olika sätt. Problemen kan diskuteras tillsammans med 
sjukvårdspersonal så väl i ett personligt möte som på avstånd, utan att patienten behöver 
skämmas för att berätta om sina besvär, eller för att ställa intima frågor (Darlow & We, 2015). 
Enligt Paterson et al. (2015) är etablering av egenvård en pågående process. Eftersom 
uppföljning sker i öppenvården är det viktigt för dessa patienter att kunna hantera de symptom 
som uppstår efter behandling (Paterson et al. 2015).  
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Paterson et al. (2015) anser att män med prostatacancer har bristande kunskap när det gäller 
tillgänglighet av support, biverkningar och om vad egenvård innebär.  Carter et al. (2014) 
menar att behandling av prostatcancer kan orsaka biverkningar och symtom under en längre 
period och därför är det viktigt att dessa patienter får support under tiden. Byrne och 
Sebastian (1994) skriver att supportintervention innebär särskilda insatser som har till syfte att 
ge bekvämlighet i form av uppmuntran och omvårdnad (Byrne & Sebastian 1994). Enligt 
Carter et al. (2014) har kontakt med sjuksköterskor och vård från sjuksköterskor en positiv 
inverkan på patienternas välmående, livskvalité och informationsbehov angående symptom 
och behandling. Hos män med avancerad prostatacancer har sjuksköterskan en roll vars 
främsta uppgift är att samordna vård och ge emotionellt stöd (Carter et al. 2014).   

Enligt Finfgeld-Connett (2005) uppmanas sjuksköterskor att uppmuntra patienter att använda 
support i olika former, bland annat för att förbättra det personliga stödnätverk. Av samma skäl 
bör sjuksköterskor ompröva och undersöka socialt support som en omvårdnadsåtgärd 
(Finfgeld-Connett, 2005). Cancersjukdomen drabbar patienten och dennes familj både 
känslomässigt och fysiskt. Patienter med metastaserande prostatacancer anses ha ytterligare 
utmaningar jämfört med patienter med lokaliserad prostatcancer, så som humörsvängningar, 
trötthet och kognitiva störningar. Detta resulterar i psykisk ohälsas och sämre livskvalitet 
(Colloca & Colloca 2016). 

Partner till patienter med prostatacancer tycks uppleva högre nivåer av ångest och större 
emotionell obalans. Detta är relaterat till rädsla att förlora mannen, förändringar i det dagliga 
livet, ekonomiproblem och påverkan på äktenskapet och den sexuella relationen. För många 
är partner oftast den viktigaste supportkällan (Wootten et al. 2014). Äktenskap som faktor har 
en skyddande inverkan på patienter som drabbats av cancer. Äktenskap kan öka överlevnaden 
genom att patienten upplever större social support vilket dämpar immunförsvaret och 
stressrelaterade processer i kroppen (Dasgupta et al. 2016). 

1.8 Problemformulering  
För sjuksköterskor är omvårdnad utgångspunkten, vilket handlar om att förebygga ohälsa och 
hjälpa patienten till välbefinnande. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. 
Män med prostatacancer har sannolikt en långtidssjukdom och många är i behov av ständig 
omvårdnad i form av support.  
 
Många patienter får support både innan och under behandling. När behandlingen är avslutad 
kan patienten känna att supporten är otillräcklig, vilket kan orsaka rädsla, ångest och oro och 
därmed påverka patientens egenvård. För att kunna främja patientens egenvård är det 
nödvändigt att utveckla effektiva metoder för att patienten ska kunna hantera sin sjukdom. 
Idag finns det olika typer av support som patienten kan ta del av, dock är supporten inte alltid 
tillräcklig. Dessa supporttyper bör värderas för att kunna ge individuell anpassad support och 
därmed förbättra patientens egenvård.  
 
 
1.9 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att kartlägga och värdera olika former av support till patienter 
med prostatacancer och deras partner 
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2. Metod  
Den metod som har använts är en litteraturstudie vilket innebär att en sammanställning över 
forskningsresultat har gjorts. Litteraturstudien innefattar artiklar med både kvalitativ och 
kvantitativ design utifrån sökningar i databaser (Forsberg &Wengström, 2015). 
Litteraturstudien bearbetades och utfördes utifrån en niostegsmodell (Polit & Beck 2017). 
 

Figur 1. Polit och Becks niostegsmodell.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1Litteratursökning 
Identifiering av syfte och frågeställningar inleds efter steg 1 (Polit & Beck, 2017).  Enligt steg 
2 valdes databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl är viktig databas för omvårdnadsforskning 
och Pubmed är en databas som innehåller medicinsk forskning (Polit & Beck 2017). De 
sökord som valdes var Prostatic Neoplasms, Support, Patient och Partner. Därefter valdes 
följande inklusionskriterier: peer reviewed, research article, årtal 2010 till 2016, personerna 
ska vara 18 år och äldre, artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. 
Exklusionskriterier: reviewartiklar och palliativa patienter.  

Steg 3, sökningarna började i Cinahl. Sökningar gjordes enskilt för varje sökord för att få en 
uppfattning över områdets storlek och sedan i olika kombinationer. Trunkering lades till på 
sökord patient och partner, detta för att få med både patient och patienter samt partner och 
partners. Tre olika kombinationer gjordes. Operatorn AND användes för att sökningen skulle 
ge träffar för alla sökorden i de olika kombinationerna. Sedan gjordes sökningar i Pubmed 
med samma sökord där lades Nurs* till för att få fram omvårdnadsartiklar. Även här 
trunkerades sökorden patient och partner. I Pubmed lades en fritextsökning till och en artikel 
valdes. Detta för att stärka en del av resultatet.     

 

 

Steg 1. Formulera syfte och 
frågeställningar  

Steg 2. Lägga upp 
sökstrategi: välja sökord 
och databaser  

Steg 3. Söka och identifiera 
potentiella referenser samt 
dokumentera sökningen. 

Steg 4. Granska 
referensernas relevans och 
tillförlitlighet. Rensa bort 
orelevanta referenser.   

Steg 8. Analysera och 
integrera information samt 
söka efter olika kategorier. 

Steg 9. Sammanställ 
arbetet och kritisk granska 
resultatet.  

Steg 7. Kritisk granskning 
av materialet.   

Steg 5. Läs referenser, 
anteckna och eventuellt 
söka nya referenser.  

Steg 6. Abstrakt, 
sammanfatta informationen  
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Tabell 1. Sökningar i databas Cinahl   

Sök Sökord  Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 
S1 Prostatic 

Neoplasms(MH) 
1,510 
 

   

S2 Support  38, 690 
 

   

S3 Patient* 149, 666 
 

   

S4 Partner* 8,193 
 

   

S1 AND S2 
AND S3 

 111 15 11 10 

S1 AND S2 
AND S3 
AND S4  

 15 6(5*)(1**) 0 0 

S1 AND S2 
AND S4  

 21 6(3*)(1**) 1 0 

Sammanlagt    17 12 10 
 

Tabell 2. Sökningar i databas PubMed  

Sök Sökord Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3  
S1 Prostatic 

Neoplasms(Mesh) 
AND nurs* 

337 

 

   

S2 Support AND 
nurs* 

51574 

 

   

S3 Patient* AND 
nurs* 

41175 

 

   

S4 Partner*AND 
nurs* 

4604 

 

   

S1 AND S2 
AND S3 

 99 2 (1**) 1 0 

S1 AND S2 
AND S3 
AND S4 

 7 2 2 0 

S1 AND S2 
AND S4 

 23 3(2*)(1**) 0 0 
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Sammanlagt    5 3 0 
(*) = Interna dubbletter (**)= Externa dubbletter  

2.2 Urval 1 
Totalt gav sökningarna i Cinahl 147 artiklar exkluderat sökordens enskilda sökningar.  Ur 
dessa 147 artiklar gjordes urval 1. Båda Titel och abstract lästes av båda författarna. I steg 4 
valdes de artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte (Polit & Beck 2017). Total valdes 
17 artiklar i Cinahl från de olika kombinationerna, dubbletter exkluderades.  I Pubmed gav 
sökningarna totalt 129 artiklar, av dessa valdes totalt fem artiklar till urval 1.  

2.3 Urval 2 
I urval 2 återstod totalt 15 artiklar från båda databaserna. Dessa 15 artiklar lästes djupare av 
båda författarna för att få en djupare förståelse av helheten av studien enligt steg 5 i Polit och 
Beck (2017). I detta steg utesluts de artiklar som bedöms vara irrelevanta för studiens syfte. 
Samtliga 15 artiklar bedöms vara relevanta och går därför vidare till kvalitetsgranskning.  

2.4 Urval 3 
Kvalitetsgranskning genomfördes av artiklarna enligt steg 6 ur Polit och Beck(2017). Detta 
med hjälp av granskningsmallarna Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 
Report och Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report för kvantitativa 
och kvalitativa studier i Polit och Beck (2017). Efter kvalitetsgranskningen uppfyllde 10 av 15 
artiklar alla kriterier och valdes ut för dataanalys. De artiklar som uteslöts var studier som 
vars innehåll inte visade sig vara lämpligt för denna litteraturstudie. Artikeln som togs fram 
genom fritextsökning genomgick kvalitetsgranskning och bedömdes vara relevant för studiens 
syfte.  

 

2.5 Databearbetning   
Efter att alla relevanta artiklar identifierats, analyserades metoden och resultatet i artiklarna 
utifrån steg 7 i Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Artiklarnas innehåll lästes ett flertal 
gånger för att kritiskt granska att resultatet svara på arbetets syfte. Noga anteckningar gjordes 
till varje artikel. Sedan valdes tre huvudkategorier utifrån artiklarnas innehåll, som 
markerades med olika färger. Därefter lästes artiklarnas resultatdel, och det som rörde 
studiens syfte markerades med olika färgpennor enligt steg 8 i Polit och Beck (2017) 
niostegsmodell. Under arbetsgången har författarna fått hjälp genom komentarer från 
handledare. De meningsbärande enheterna kombinerades och olika underkategorier skapades 
till huvudkategorierna. Av de fyndmaterialen skapades tre huvudkategorier och sex 
underkategorier enligt det 9:e steget i Polit och Beck (2017). 

 

2.6 Etiska ställningstaganden  
I litteraturstudien användes endast vetenskapliga artiklar som var granskade och godkända av 
etiska kommittéer.  Artiklarna uppfyllde alla inklusionskriterier och svarade på syftet. 
Förklaringar till varför vissa artiklar uteslöts motiveras i studiens diskussion.  All resultat från 
varje artikel som svarade på syftet presenterades i arbetet (Forsberg & Wengström 2015).  
Artiklarnas resultat översattes till svenska på ett korrekt sätt med hjälp av engelsk-svenskt 
lexikon.  För att undvika missuppfattningar och feltolkningar lästes artiklarna ett flertal 
gånger och noggranna anteckningar gjordes.  
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3. Resultat  
Resultatet kommer att basera på 5 kvalitativa och 6 kvantitativa artiklar.  Utifrån dessa 
studiers resultatinnehåll har tre huvudkategorier och sex underkategorier skapats i resultatet. 
Resultatet delas in i diastans support, närhetsbaserad support och partner och support med 
dess underkategorier (se figur 2).  
Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Distans support  
Distans support innebär support på lång avstånd, vilket i denna studie innefattar 
telefonsupport och internetbaserad support. Nedan beskrivs supporttyperna och dess 
effektivitet.  
 

3.1.1 Telefonsupport  

I en studie av Corboy et al. (2014) visade det sig tydligt att ökning av geografiskt avstånd 
förknippades med en minskning av avsikter att använda telefonsupport. Telefonbaserad 
support kan vara särskilt lämpande för landsbygdsområden och för andra avlägsna områden. 
Denna studie visar att användandet av telefonbaserad support bland män som bor på 
landsbygdsområden eller andra avlägsna områden inte vara lika effektivt. Eftersom 
telefontjänster i allmänhet är baserad på storstads eller regionala centra, kan sådana tjänster 
betraktas utomstående av invånare i minder samhällen. Förhållande mellan geografiskt 
avstånd och användandet av telefonsupport påverkas delvis av stoicism och subjektiva 
normer. Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan stoicism och 
landsbygdskaraktär. Stoicism ökar kraftig med avstånd från storstadsområdena. Subjektiva 
normer hade också påverkan på användandet av telefonsupport (Corboy et al. 2014). 

Livingstone et al. (2010) skriver att  75 % av 571 deltagare som fick samtal har angett att 
samtalen hjälpte dem med att tänka mer positivt om deras situation, 69 % uppgav att samtalen 
hjälpte de med att tänka igenom deras situation. 62 % sa att samtalen ökade deras kunskap om 

Distans support 

- Telefonsupport  
- Internetbaserad 

support  

Närhets support  

- Gruppsupport  
- Support i form av 

undervisning  

	

Partner & Support  

- Partner som support  
- Support till partner  
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cancer och hos 61 % av deltagarna har samtalen reducerat upplevelse av oro. Att få samtal 
från sjuksköterska har dock inte resulterat ett ökat initiativtagande när det gäller användning 
av telefonsupport bland deltagarna. I studien har samtalen dessutom resulterat i att 80 % av 
deltagarna passade på att prata om sina emotionella problem och 60 % diskuterade 
familjeproblem (Livingston et al. 2010). McCaughan et al. (2015) skriver om män med 
prostatacancer som tillsammans med sina partner deltar i tre gruppträffar, med två 
telefonsamtal och med en professionell handledare till hjälp. Telefonsamtalen värderades 
lägre än de personliga mötena. Deltagarna uppfattade telefonsamtalen som opersonliga. Dock 
bedömdes de vara användbara och informationsrika. I denna studie har deltagarna föreslagit 
att denna typ av support är mest effektiv för personer som inte vågar vara aktiva i 
gruppsamtalen, utan föredrar att hålla sig bakgrunden (McCaughan et al. 2015) 
 

3.1.2 Internetbaserad support  
 

Ruland et al. (2013) menar att cancer patienter kan uppleva många fysiska och psykosociala 
problem där de behöver någon typ av support. Ruland et al. (2013) och Grismbo et al. (2015) 
införde i sin studie en interaktiv kommunikationsapplikation kallad Webchoice. Här kan 
patienterna övervaka sina problem och symtom, samt få individuell anpassad information och 
support. I denna applikation ingår e-post kommunikation med utbildade cancersjuksköterskor 
och e-forum för gruppdiskussion med andra cancerpatienter. Tjänsten kunde användas när 
som helst och sjuksköterskorna svarade inom  24 timmar (Ruland et al. 2013, Grismbo et al. 
2015).  

Enligt Ruland et al. (2013) använde mer än hälften av alla 162 deltagare denna tjänst. Den 
mindre gruppen av deltagare som inte använde sig av tjänsten var på grund av att de inte hade 
erfarenhet med datorer(Ruland et al. 2013).  

Grismbo et al. (2015) menar att symtom och biverkningar var en av anledningarna till att 
många använde sig av supporten. Oron över de biverkningar och symtom som uppstod gjorde 
att många frivilligt använde sig av tjänsten för att få svar på sina frågor och funderingar. Oro 
och rädsla för återfall och spridning av sjukdomen var också något som många var bekymrade 
över. Detta var starkt relaterad till frågor kring prostatspecifik antigen(PSA). Många hörde av 
sig till onkologisjuksköterskorna för att ta reda på hur PSA-nivån hade ändrats eller om det 
var bra eller dåligt. PSA värdet var väldigt viktigt för dessa män, en ytterligare anledning till 
att denna tjänst var effektiv för dessa män (Grimsbo et al. 2015). 

Grismbo et al. (2015) menar att online kommunikation fungerar som en förlängd ”medicinsk 
syn” som erbjuder ”sanna svar om rätt och fel” att leva med cancer. Tjänsten var effektiv när 
frågor om att kunna göra vissa saker i vardagen var godtagbart uppstod (Grismbo et al. 2015). 

Online kommunikationen användes effektivt av patienter som beskrev deras missnöjda behov 
av information. En man uttryckte känsla av ”hängande i luften” i sitt medlande till 
onkologisjuksköterskan. Han hade fått fem strålbehandlingar och kände att han hade lyckats 
ganska så bra de senaste sex veckorna. Han var fundersam över om behandlingen hade 
fungerat, hur hans skulle gå vidare och om cancern var borta. Den hängande i luften känslan 
skulle kunna tolkas som en känsla av ensamhet efter behandling, där ingen tar ansvar för 
honom och hans situation. Informationsbristen gör att patienterna söker support på egen hand 
för att få svar på sina frågor och funderingar. Dessa e-postmeddelanden gav intrycket om att 
cancerpatienter verkar känna sig ensamma och osäkra. Det är många allvarliga frågor och 
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problem som inte har besvarats eller behandlats under kontakten med sina vårdgivare.   Därför 
var användningen av online support effektivt för just dessa patienter (Grismbo et al. 2015). 

Ruland et al. (2013) menar att effektiviteten av denna tjänst påverkades av ålder, tid sedan 
diagnos, socioekonomisk status, behandling, kön, sjukdomens utveckling och komorbiditet 
(följdsjukdom). Det fanns stora skillnader mellan patienterna när det gäller tid efter 
diagnosen, detta kunde påverka behovet av support. Effektiviteten av tjänsten verkade 
annorlunda beroende på vilket stadium patienten befann sig i (Ruland et al. 2013). 

Enligt Grismbo et al. (2015) användes tjänsten upprepande gånger som ett sätt att kontrollera 
upp sina läkare eller informationen som de hade fått från sjukhuset eller deras vårdgivare. 
Online-kommunikation med onkologsköterskor skulle kunna fungera som en plats för 
ventilation, en plats där patienter kan skriva om sina erfarenheter eller frustation med hälso-
och sjukvården (Grimsbo et al. 2015). 

Enligt en studie av Osei et al. (2013)  tillfrågades medlemmarna om deras tillfredsställelse av 
online-support tjänster. Av alla 20 deltagare i interventionsgruppen bedömde 75 % att  
kvaliteten av tjänsterna var bra eller utmärkt, 89 % rapporterade att de i allmänhet eller 
definitivt fått den typ av service som de ville ha.  När frågan om huruvida online-support 
”svarade” mot deras behov, var det 21 % som indikerade att alla deras behov var uppfyllda 
medan 37 % rapporterad att de flesta av deras behov var uppfyllda. Enligt denna studie verkar 
onlinesupport tjänster vara effektiva och mycket användbara för vissa och mindre effektiva 
för andra patienter. (Osei et al. 2013).   

 

3.2 Närhetsupport  
Närhetssupport innebär ansikte mot ansikte support, där fysisk träff genomförs i olika former. 
I denna studie omfattar det gruppsupport och support i form av undervisning.  

3.2.1 Gruppsupport  
 

Öster et al. (2013) beskriver teman som diskuteras av män som drabbats av prostatacancer. 
Gruppdiskussionens leddes av en manlig onkologisjuksköterska vid sju eller åtta tillfällen. 
Deltagarna har själv tagit upp ämnen som de ville prata om. Under gruppmötet diskuterades 
flera problem som patienterna besvärades av så som förändrade kroppsfunktioner, kunskap 
och support. Deltagarna upplevde interventionen endast som positiv (Öster et al. 2013).  

McCaughan et al. (2015) skriver att deltagarna fick styra över diskussionen. I studien 
framkom det att deltagandet i en gruppträff gjorde att patienten kände igen sig själv och kunde 
jämföra sig med andra (McCaughan et al. 2015). Öster et al. (2013) skriver att gruppsupport 
bidrog till att deltagarna kände sig starkare och lättade.  Att delta i en gruppkonversation 
resulterade ett förbättrat välbefinnande. Patienterna upplevde gemenskap och kunde skämta 
med varandra vilket gav en avslappnad stämning och gjorde det möjligt att ställa öppna frågor 
utan att ha en känsla av att det var tabubelagda (Öster et al. 2013). I studien McCaughan et al. 
(2015) beskrivs samtalen som stödjande och ärliga. Enligt Öster (et al. 2013) har gruppträffar 
lett till att deltagarna upplevd kamratskap. Genom att träffas och prata med andra, och om 
andra kunde deltagarna glömma sina egna problem, vilket värderades högt. McCaughan et al 
(2015) menar att de också blev stimulerade till att fundera över sina egna problem. Öster et al. 
(2013). McCaughan (2015) skriver att genom samtalen utvecklades större förståelse för 
sjukdomen vilket hjälpte dem till att komma till rätta med sina känslor. McCaughan et al. 
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(2015) menar att deltagandet i en gruppsupport är det första tillfället som patienter kan öppet 
prata om sina problem och hur dessa påverkar dennes liv. Enligt deltagarna har även tid spelat 
en betydande roll för gruppmötenas effektivitet eftersom deltagarna träffades när de kunde 
jämföra, ställa frågor och prata om skillnader mellan pre- och postbehandling (McCaughan, et 
al. 2015). Deltagarna bedömde diskussionen som intressanta, lärorika och kunskapsgivande 
och såg framemot nästa gruppträfftillfälle (Öster et al. 2013).  

I sin studie skriver McCaughan et al. (2015) att de flesta av deltagarna accepterade sexuella 
förändringar och sexuell dysfunktion med anledning att det ändå är en konsekvens av stigande 
ålder. Dessa deltagare upplevde sexuell diskussion som informationsrik. Det fanns dock män 
som upplevde sexuella problem som besvärliga och skulle vilja förbättra denna funktion. 
Dessa patienter tyckte att gruppmöten som behandlar många olika problem har för lite fokus 
på det sexuella livet (McCaughan et al. 2015). Wittmann el al. (2013) skriver om 
gruppinterventioner i form av undervisning, diskussion och avslappningsövningar som 
fokuserar på sexuell återhämtning för par. I denna studie tyckte deltagarna att deras 
prostatacancersjukdom och hälsoproblem inte var en anledning till att inte prata om 
sexualiteten. Wittmann et al. (2013) skriver om en en-dags lång gruppintervention för män 
med prostatacancer som genomgått prostatektomi. Interventionen hade till syfte att förbättra 
sexuell återhämtning. Interventionen inkluderade en föreläsning, separata gruppdiskussioner 
för män och kvinnor, gemensam diskussioner och avslappningsövningar. Gruppinterventionen 
har resulterat i att deltagarna har fått ökad kunskap om sexuell återhämtning och kunde öppet 
kommunicera med sin partner om sexuella problem och behov, utan rädsla att såra sin partner. 
Gruppinterventionen har dock inte resulterat i en ökad sexuell aktivitet eller ökad 
hjälpsökande när det gäller sexuella problem. Deltagarna tyckte att en individuell intervention 
för par skulle vara mer effektiv (Wittman et  al. 2013). 

 

3.2.2 Support i form av undervisning  
 

Gyomber et al. (2010) menar att inför ett kirurgiskt ingrepp har kirurgen en omsorgsplikt att 
förmedla allmän och specifik information till patienten. Detta för att patienten ska får 
tillräckligt med kunskap om förfarandet och eventuella risker som kan uppstå vid en 
prostatektomi.  

Traditionell standard samtycke innebär en verbal interaktion mellan patient och läkare. Det 
består oftast av att läkaren beskriver förfarandet och listar upp alla eventuella komplikationer 
som uppstår. Tyvärr misslyckas detta tillvägagångssätt för att kunna säkerställa att patienten 
har förstått informationen. Förmodligen är detta otillräcklig för informerat samtycke 
(Gyomber et al. 2010).   

Ihrig et al(2012) skriver att det finns ett annat sätt för att informera patienter för att de ska få 
bättre förståelse, multimedia support. Vilket innebär att läkaren sitter tillsammans med 
patienten och har en form av presentation.  Presentationen kan bestå av bilder och filmklipp i 
samband med förklaring från läkaren, vilket ska ge bättre förståelse för patienten.  Multimedia 
support växer allt mer och mer och är ett värdefullt verktyg för patientutbildning och 
rådgivning. I en studie av Ihrig et al. (2012) och Gyomeber et al. (2010) genomfördes två 
olika interventioner: standardundervisning och multimedia undervisning där skillnaderna 
mellan dessa två patientgrupper jämfördes. (Ihrig et al. 2012: Gyomber et al. 2010).  
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Enligt Ihrig et al. (2012) gav multimedia support bättre begriplighet, vilket hjälpte patienterna 
att utveckla bättre förståelse av förfarandet. Patienterna uppskattade multimedia undervisning 
bättre än standardundervisning dessutom blev det lättare för patienterna att uppfatta 
informationen. En nackdel med denna supporttyp var patienterna inte kunde ta med sig 
multimediapresentationen hem, till skillnad från papper. (Ihrig et al. 2012).  

Gyomber et al. (2010) skriver att 67% av 40 deltagare bedömde multimediapresentation som 
lätt eller mycket lätt att använda. Trots att 33 % av patienterna upplevde multimedia 
presentation som svår eller mycket svår, var det ändå 87 % av alla deltager  som skulle kunna 
använda liknande presentation inför framtida kirurgiska ingrepp (Gyomber et al. 2010).  

 

3.3 Partner och support  
Partner och support innebär partner som finns som support till mannen samt den support som 
erbjuds till partner. Nedan beskrivs partner ur dessa två synvinklar.  
 

3.3.1 Partner som support  
 

Illigworth et al. (2010) skriver att support från familjemedlemmar etableras redan i väntan på 
diagnos. Enligt denna studie har relationer en central roll för mannens upplevelse av sin 
cancerdiagnos. Relationen med partner kändes som en del av den egna själen, en säker bas 
som mannen kunde återvända till för att hitta lugn och ro och som inte kunde rubbas 
(Illigworth et al. 2010).  Öster et al. (2013) menar att män med prostatacancer uppfattade sina 
makar som en viktig support. Partner bidrog till att männen kände sig viktiga och förstådda. 
(Öster et al. 2013). Illigworth et al. (2010) skriver att män har utryckt en önskan om att 
partner skulle få precis lika mycket information som de själva får. Partner har en ledande roll i 
informationsöverföring mellan patienten och vårdpersonalen samt en betydande roll för 
beslutfattandet angående val av behandling. Det är partners tolkning av informationen som 
påverkar valet och patientens upplevelse av sjukdomen (Illigwort, et al. 2010). McCaughan et 
al. (2015) menar att partner har betydande roll även under gruppdiskussioner i gruppsupport 
för par. Medan partner själva ansåg att de endast hade en passiv och stödjande roll under 
gruppträffarna, ansåg männen däremot att deras makar hade en ledande funktion i 
gruppsamtalen. Enligt männen i denna studie var det fruarna som uppmuntrade de till att prata 
och ta upp problem som männen besvärades av (McCaughan et al. 2015).  

 

3.3.2 Support till partner  

Illigworth et al. (2010) skriver att partner påverkas av prostatacancerdiagnos i lika stor 
utsträckning som mannen själv. Att mannen får diagnos är en chock även för partner. Både 
patienten och partner kämpar ömsesidigt mot sjukdomen. Detta resulterar i att patienten 
bekymrar sig mer över sin partners välmående, än det egna (Illigwort et al. 2010). 
McCaughan et al. (2015) beskriver att de män som deltog i gruppsupporten tillsammans med 
sina fruar föreslog en separat session för att ge kvinnorna möjlighet till att stödja varandra. Att 
lyssna på andra kvinnors erfarenheter upplevdes av kvinnorna som en lättnad eftersom de fick 
bekräftelse att de inte var ensamma om sina känslor (McCaughan et al. 2015). McCaughan et 
al. (2015) menar att mannens sexuella dysfunktion påverkar även partnern (McCaughan et al. 
2010).	Wittman et al. (2013) anser att separat gruppdiskussion för endast kvinnor, resulterade 
i att kvinnorna var mer benägna att prata om sexuella problem med sin partner. De upplevde 
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männens erektionsproblem som mindre viktiga för att ha ett sexuellt förhållande eller uppnå 
sexuell tillfredställelse. Detta har dock inte lett till ökning av sexuell aktivitet (Wittman et al. 
2013).  

Osei et al. (2013) skriver om internetbaserat gruppsupport som används av partner till män 
med prostatacancer. I studien undersöktes effekten av online-gruppsupport som har till syfte 
att förse användarna med information, hjälpa till med coping, undanröja stress och ge en 
förbättrad hantering av sjukdomens negativ och emotionella aspekter (Osei, et al. 2013).  
Enligt studien (Osei et al. 2013) har onlinesupporten endast resulterat i små förändringar hos 
partner. Onlinesupport har lett till mindre bråk mellan paren, minskad känsla av besvikelse, 
mindre kritik mot mannen och minskad upplevelse av irritation. Dock har resultatet återvänt 
till de ursprungliga värden sex veckor efter interventionen (Osei et al. al 2013). 
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4. Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att kartlägga och värdera olika former av support till patienter 
med prostatacancer och deras partner.  Den engelska termen support valdes med anledning av 
att författarna upplevde det lättare att använda denna term istället för att översätta det till det  
svenska ordet stöd.  
Utifrån resultatet förekom olika typer av support som delades in i tre huvudkategorier och sex 
underkategorier. Distans support med följande underkategorier telefonsupport och 
internetbaserad support, närhetsbaserad support med följande underkategorier 
gruppsupport och support i form av undervisning och partner och support med 
underkategorier partner som support och support till partner.   

Chambers et al. (2013) menar att prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män 
och allt fler drabbas. Enligt King et al. (2015) är prostatacancer sannolikt en långtidssjukdom. 
Bobridge et al. (2015) menar att patienten kan drabbas av måna olika symtom och 
biverkningar under förloppet, vilket påverkar livskvaliteten. Eftersom att det är en 
långtidssjukdom skriver King et al. (2015) att patienten är i behov av omvårdnad i form av 
support under en längre period. Morales-Mann & Jiang (1993)  skriver att egenvården stärks 
genom att ge omvårdnad till patienten och i detta fall i form av olika supporttyper.  

 

4.1 Resultatdiskussion  
Effektiviteten av support är olika beroende på vad det är för typ av support, hur tillgängligt 
det är och vilka som använder supporten. Det finns både för och nackdelar med dessa 
supporttyper.  

Corboy et al. (2014) skriver att det inte var många män som använde sig av telefonsupport. 
Detta på grund av att män som bodde på avlägsna områden ansåg att telefontjänster som är 
belägna på storstad eller regionala centra inte riktade sig mot dem. Resultatet visade att 
geografiskt avstånd är tydligt förknippad med avsikt att använda denna supporttyp.  Därmed 
ansåg de flesta deltagarna att denna telefontjänst inte var användbart för dem (Corboy et al. 
2014).  Enligt Walsh Scura et al. (2004) var fördelar med telefonsupport effektivt för de män 
som var för svaga eller hade ”lägre status” i samhället. Detta på grund av att dessa män var 
underrepresenterade i supportgrupper och därför var telefonsupport mer effektivt för dem. En 
annan fördel var att deltagarna föredrog telefonsupport för att kunna prata om sina privata 
problem (Walsh Scura et al. 2004).  

Litteraturstudiens författare anser att, telefonsupport är en bra och effektiv supporttyp, men 
det verkar som att en del patienter missuppfattar detta och ser då inte effektiviteten i det. 
Bristen ligger i att patienterna inte får tillräckligt med information om dessa supporttyper och 
hur de kan användas. Som ovan nämnd trodde deltagarna som bodde på avlägsna områden i 
studien Corboy et al. (2014) att telefonsupport inte var riktade till dem eftersom dessa tjänster 
är belägna i storstadsområden. Här anser vi att dessa patienter inte fått tillräckligt med 
information om telefonsupport och varför de ska använda sig av det.   

Ruland et al. (2013) menar att internetbaserad support visade sig vara effektivt av de flesta 
deltagarna. Mer än hälften av alla deltagare använde sig av denna tjänst.  Fördelar med 
internetbaserad support var att många patienter fick svar på funderingar och frågor som de 
hade angående symtom och biverkningar. Oro och rädsla för återfall och spridning av 
sjukdomen var ett stort bekymmer och en ytterligare anledning till att många använde sig av 
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denna tjänst.  En annan fördel var att många patienter använde sig av denna supporttyp för att 
beskriva sitt missnöje över den information som de fått från sjukvården.  Vilket gjorde att 
tjänsten även fungerade som ett forum där patienterna kunde ventilera om olika känslor och 
missnöjen.  Nackdelen med denna supporttyp var att den inte var så effektiv för patienter som 
inte hade erfarenhet med datorer (Ruland et al. 2013). 

Owen et al. (2004) skriver i sin studie att män med prostatacancer var mindre benägna till att 
uttrycka sina känslor, emotionella behov samt att ta emot emotionell stöd genom  
onlinesupport.  Istället användes onlinesupporten till att leta information om vad sjukdomen 
innebär, sjukdomsstadiet, vård, procedurer, behandling och medicinering (Owen et al. 2004). 

Litteraturstudien författare menar att internetbaserad support var effektivt bland många 
deltagare. Det var många som utnyttjade tjänsten och många var nöjda med den support som 
de fick i form av svar, information och undervisning. Dock kunde inte patienter som hade 
mindre erfarenhet av datorer använda sig av tjänsten då de inte visste hur man skulle gå till 
väga. En annan nackdel som vi ser i denna typ av support är att sjuksköterskorna  inte får med 
patientens kroppsspråk, vilket kan förklarar en hel del i det patienten säger.  

 

Gruppsupport visar sig vara en effektiv och en av de mest rekommenderade supporttyperna. 
McCaughan et al. (2015) menar deltagandet i gruppträff gör att patienterna känner igen sig 
själva och kan jämföra sig med andra.  Fördelar med denna supporttyp enligt Öster et al. 
(2013) är att den har bidragit till att patienterna känner sig starkare och lättade, detta för att de 
fick bekräftelse om att de inte är ensamma i sin situation.  Dessa gruppträffar gav patienterna 
gemenskap, välbefinnande och en avslappnad stämning. Det gjorde att patienterna kunde 
ställa öppna frågor utan att ha en känsla av tabu (Öster et al. 2013).  

Oliffe et al. (2010) skriver om mäns erfarenheter av gruppsupport. 52 deltagare från olika 
länder deltog sammanlagt i 15 olika gruppträffar. Enligt denna studie har gruppsupport för 
män med prostatacancer försett dem med möjligheter att kunna diskutera den privata hälsan 
och sjukdomsproblem. Gruppsupport gör att de drabbade kan stödja varandra, ge råd till 
varandra, skaffa sig kunskap om bland annat kost, fysisk aktivitet, biverkningar eller 
behandling, förbättra sin coping, lära sig att lösa problem . De som inte ville prata under 
gruppträffen kunde endast lyssna på samtalen mellan andra deltagare. Enligt deltagarna hade 
gruppträffar främjat egenvård eftersom den skapade en miljö som gjorde det möjligt att 
diskutera olika typer av problem (Oliffe et al. 2010). 
 

En nackdel med studien enlig McCaughan et al. (2015) var att gruppträffen innehöll för lite 
diskussion kring sexualitet, vilket patienterna saknade. Många patienter upplever sexuella 
problem som besvärliga och känner att de skulle behöva förbättra denna funktion. Detta är ett 
område som bör diskuteras. Enligt Wittmann et al. (2013) infördes en-dags gruppintervention 
som hade till syfte att förbättra sexuell återhämtning. Interventionen resulterade i att 
patienterna fick ökad kunskap om sexuell återhämtning och kunde öppet kommunicera med 
sina partner om dessa problem, utan rädsla att såra sin partner. Nackdelen var att 
gruppinterventionen inte gav ökad sexuell aktivitet. Deltagarna tyckte att individuella par 
interventioner skulle vara mer effektiva.  

Författarna i denna litteraturstudie anser att gruppinterventioner uppskattas av många 
patienter med prostatacancer. Många upplever att de blir mer säkra i sig själv och accepterar 
situationen som den är. Patienterna kan utifrån dessa gruppinterventioner prata mer öppet om 
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sina problem och diskutera kring det. Genom att supporten sker i grupp delar patienterna med 
sig av erfarenheter till varandra och det har visat sig uppskattas av många. Eftersom 
gruppsupport är uppskattad hos de flesta som deltog i dessa studier anser vi att sådana 
supporttyper borde införs mer inom vården. Detta för att patienterna också ska få veta vad de 
erbjuds och vad de har tillgång till.  

Ihrig et al. (2012) menar att support ges i form av undervisning för bättre begriplighet, vilket 
hjälpte patienterna att utveckla bättre förståelse. Både läkarna och patienterna i denna studie 
kände sig bekväma med denna supporttyp. En nackdel med denna supporttyp var att 
patienterna inte kunde ta med sig presentationen hem till skillnad från att få informationen på 
papper. Ytterligare nackdel var att vissa läkare upplevde att de inte kunde hålla 
ögonkontakten med patienterna. (Ihrig et al. 2012).  

Loiselle et al (2010) skriver om en intervention där deltagarna bland annat erhöll en CD skiva 
med information om cancer och olika typer av webbaserad supportservice. Support har i form 
av undervisning försett deltagarna med information och informationssupport och motverkat 
försämring av livskvalité. Dock har den inte bidragit till förbättring av upplevelse av ångest 
eller depression (Loiselle et al. 2010). 

Litteraturstudiens författare menar att det är viktigt att patienten får tillräckligt med 
information inför en protatektomi. Får patienten tillräckligt med information och förstår 
informationen minskar det oro och rädsla som uppstår.  Det är viktigt att testa olika metoder 
för att hitta bra undervisningsformer som gör att patienten får bättre begriplighet.  

Illigworth et al. (2010) menar att relationer har en central betydelse för mannens upplevelse 
av sin cancerdiagnos. Partner uppfattas som en viktig supportkälla vilket gör att patienten 
känner sig betydligt starkare och kan finna lugn och ro. Patienten känner sig viktig och 
förstådd med sin partner vid sin sida (Illigworth et al. 2010).  

O’Callaghan et al. (2016) skriver att mäns val av behandling styrs av en del olika faktorer så 
som cancertyp eller kunskaper om cancer. Partner har en betydande roll i mäns 
beslutsfattande angående behandling. Partner kan insistera att mannen väljer en viss typ av 
behandling, dock vill de flesta att det i slutändan är mannen som fattar beslutet. I studien 
framgår det att partner gav support till mannen genom att ge praktiskt stöd, hjälpte med 
medicinska frågor eller inte visade oro över situationen. Support gavs också genom att prata 
om andra saker som inte var förknippade med mannens sjukdom. Enligt Nanton et al. (2010) 
har partner till män med prostatacancer tagit ansvar för att komma ihåg mannens 
hälsohistoria, läkemedel, bekräftade dem, deltagit i samtalen med andra personer genom att 
påminna män om olika problem som de hade eller om andar saker som de inte kunde minnas, 
uppmuntrade män till att ställa frågor, har letat efter information och olika supporttyper som 
männen kunde ha hjälp av, uppvisat tillit till sjukvården och varit den som mannen alltid 
kunde prata med (Nanton et al. 2010) 

Partner är som tidigare nämnt en viktig supportkälla för patienten. Men det är minst lika 
viktigt att partner också får någon typ av support. Enligt McCaughan et al. (2015) upplevde 
partners det mycket bättre att få någon typ av separat support då de delade med sig av sina 
erfarenheter tillsammans med andra partner. Detta var en lättnad då de fick bekräftelse om att 
de inte var ensamma om sina känslor (McCaughan et al. 2015).  

På grund av stress  och oro i väntan på diagnos skriver O’Callaghan et al. (2014) att partner 
till dessa män kan bli allvarligt sjuka. Enligt Bottorff et al. (2008) uppfattar kvinnorna sig 
själv som support till partner utan att tänka på vad de själva får för support. Få studier 
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fokuserar på kvinnor som deltar i gruppträffar. Deltagning i gruppträffar som fokuserade på 
män med prostata cancer resulterade i att de kände sig osäkra om de passade in i dessa 
grupper. Eftersom mannens diagnos upplevdes som en chock deltog de i gruppsupport för att 
skaffa sig information om prostatacancer och även för att lyssna på andra som befann sig i 
samma situation (Bottroff et al. 2008). Boftroff et al. (2008) skriver att vissa kvinnor ansåg att 
männen inte skulle delta i studien själva. Vissa har även deltagit i olika supportgrupper själva 
i syfte för att övertyga männen till deltagandet. Partner ville också veta hur sjukdomen kunde 
påverka dem och hur dem skulle hantera effekten (Bottroff et al. 2008). 

Litteraturstudiens författare anser att det är minst lika viktigt att partner också får support då 
deras män drabbas av prostatacancer. Dels för att de också påverkas av sjukdomen men även 
för att de ska kunna vara ett stabilt stöd till sina män. Eftersom partner räknas som en viktig 
supportkälla är det viktigt att de får support själva för att kunna hålla ut och ge support.   
 

4.2 Metoddiskussion  
En litteraturstudie valdes för att beskriva effektiviteten av olika supporttyper till patienter med 
prostatacancer och deras partner. I denna studie framställs forskningsresultat från 11 olika 
vetenskapliga artiklar. Vilket innebär att evidensbaserad kunskap framtagits genom kritisk 
granskning av artiklarna. Studien genomfördes enligt Polit och Becks niostegsmodell (2017). 
Detta är en strukturerad modell för att genomföra litteraturstudier vilket gav en bra och tydlig 
mall att arbeta efter. Polit och Becks niostegsmodell användes för att få vägledning i hur en 
litteraturstudie ska planeras, organiseras och struktureras. Artiklarna var både kvantitativa och 
kvalitativa studier och dessa presenteras i artikelmatrisen (Bilaga 1). Relevanta databaser 
CINAHL och Pubmed användes (Forsberg & Wengström, 2015). CINAHL innehåller artiklar 
som är avsedda för området omvårdnad. Pubmed är dock en databas som fokuserar på 
medicinska aspekter och därför lades Nurs* till för att framta omvårdnadsartiklar. Författarna 
använde enbart två databaser vilket kan orsaka att relevanta artiklar missats.  

Artiklarna som ingår i litteraturstudien har undersökt effektiviteten av olika supporttyper. 
Vissa av artiklarna handlade inte enbart om prostatacancer utan inkluderade deltagare med 
andra typer av cancer. Det kan ses som en svaghet då endast vissa delar av artikelns resultat 
som enbart handlade om prostatacancer användes till litteraturstudien.   

Artiklarna söktes fram i lämpliga databaser med hjälp av följande sökord: prostatic 
neoplasms, patient, support och partner. I Cinahl söktes prostatic neoplasm som Cinahl 
Headings och resterande sökord söktes som fritext. Trunkering lades till på sökorden patient 
och partner. I Pubmed söktes prostatic neoplasms som en Mesh term och resterande sökord 
söktes som fritext. Även här lades trunkering till på sökorden patient och partner. 

Författarna valde sökord som skulle framställa artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte, 
vilket innebär att artiklarna inkluderar det områden som är avsett för syftet. Granskning av 
artiklarna såg till att samtliga artiklar som användes till litteraturstudien betraktades vara på 
hög vetenskaplig nivå.  

De artiklar som valdes ut var publicerade inom de senaste sex åren, detta för att 
säkerhetsställa att de innehöll den senaste forskningen.  Dock kan denna tidsbegränsning 
inneburit att relevanta artiklar uteslutits, men för studiens syfte var det viktigt att titta på 
aktuell forskning.  I första steget i urvalsprocessen lästes artiklarnas titel och abstract som 
jämfördes med syftet, även här kan relevanta artiklar förbisetts.  
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Två artiklarna som användes i resultatet visades sig inte ha omvårdnadsfokus, där man istället 
tittade på vad patienterna hade uttryck utifrån ett läkarperspektiv. Författarna valde ändå att 
ha med dessa med anledning av att det hade en viktigt påverkan på resultatet. Detta för att 
resultatet av dessa två artiklarna la mycket fokus på själva interventionen vilket var viktigt för 
studiens syfte.  
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5.Klinisk betydelse 
Patienter med prostatacancer blir fler till antalet på grund av den ökande livslängden. Detta 
innebär att dessa patienter kämpar med sjukdomen och behandlingens effekter under en lång 
period. Litteraturstudies resultat har belyst olika supportinterventioner för patienter med 
prostatacancer och dess effektivitet. Resultatet visade att interventionerna värderades olika 
beroende på vad det var för typ av interventioner samt vilka mottagare var. De beskrivna 
supportinterventionerna ansågs vara lärorika och uppskattades av patienterna. Eftersom 
resultatet har visat att supportinterventioner ger ökad kunskap, förbättrad egenvård, 
upplevelse av stöd och en förbättrad livskvalité är det viktigt att alla par som drabbas av 
prostatacancer erbjuds rätt typ av support. För att detta ska vara möjligt måste sjuksköterskan 
vara medveten om vad det finns för support som kan erbjudas samt vilka som är mesta 
effektiva för patienten och hans partner. 
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6.Förslag till fortsatt forskning  
Under litteraturstudiens gång identifierades brist på interventioner som hade för syfte att 
förbättra den sexuella hälsan hos patienter med prostatacancer. Även om ovanbeskrivna 
interventioner behandlade frågor gällande sexualiteten ansåg detta i många fall vara 
otillräckligt, speciellt för de deltagare som tyckte att den nedsatta sexuella funktionen var ett 
betydande problem. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att fler sådana interventioner 
utvecklas och utforskas. Under studiens gång identifierades dessutom brist på 
supportinterventioner som lägger sitt fokus på partner som en egen individ med sina egna 
behov i en ’’parsjukdom’’. Ett annat förslag till fortsatt forskning är därför att skapa och 
undersöka interventioner som uppmärksammar partner som en likvärdig part i 
prostatacancersjukdomen.  
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7. Slutsats  
Resultatet presenterade olika former av support som erbjöds till patienter och deras partner. 
Supporttypernas effektivitet var olika beroende på vad för typ av support det var. 
Effektiviteten påverkas även av demografiska faktorer, så som ålder, geografiskt avstånd, 
sjukdomsstadium, ekonomiska faktorer, etnicitet med mera.  Enligt patienterna var partner 
den största supportkällan. Patienterna föredrog olika typer av support beroende på vad de 
kände sig bekväma med. Att ge support och information om olika support typer ökar 
effektiviteten av användandet.  Detta genom att både patienten och partner vet vad för support 
som erbjuds och hur de ska kunna utnyttja supporten.   
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Författare, 
årtal, land  

Titel  Syfte  Metod  Resultat  

Corboy, D., 
McLaren, S., 
Jenkins, M. & 
McDonald, J.  
2014 
Australien 
Tidskrift: Psycho-
Oncology 
 

The relationship between 
geographic remoteness 
and intentions to use a 
telephone support service 
among Australian men 
following radical 
prostatectomy 

Syftet var att undersöka 
de geografiska 
egenskapernas påverkan 
på mäns användande av 
telefonsupport efter 
radikal prostatektomi 

Kvantitativ metod 
Design: Kvasi-
experimentell  
Urval: 
Snöbollsurval 
Bortfall: 69 % 

Förhållandet mellan geografiskt avstånd och användandet av 
telefonsupport var delvis påverkat av stoicism och subjektiva normer. 

Grimsbo, G., 
Finest, A. & 
Ruland, C.  
2011 
Norge 
Tidskrift: Cancer 
Nursing 
 

Left Hanging in the Air: 
Experiences of Living 
With Cancer as Expressed 
Through E-mail 
Communications With 
Oncology Nurses 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
användning av e-mail 
meddelanden som 
skickas till onkologi 
sjuksköterskor för att få 
ett överblick patienters 
erfarenheter som uttrycks 
i dessa meddelande 

Kvalitativ metod  
Kvalitativ design 
Urval: 
Snöbollsurval 

Fyra huvudteman identifierades: att leva med symptom och 
biverkningar, att leva med rädsla för återfall, bekymmer i det vardagliga 
livet och informationsbehov från vårdpersonal. 

Gyomber, D., 
Lawrentschuk, N., 
Wong, P., Parker, 
F. & Bolton, D. 
2010 
Australien 
Tidskrift: BJU 
International  
 

Improving informed 
consent for patients 
undergoing radical 
prostatectomy using 
multimedia techniques: a 
prospective randomized 
crossover study. 

Syftet var att jämföra 
förståelse efter att 
patienterna har skriftlig 
information och 
multimediainformation 
för prostatektomi 

Kvantitativ metod 
Design: 
Experimentell 
Urval: Icke-
Slumpmässigt 

Gruppen som fick information i form av multimedia hade mer kunskap 
jämfört med den andra gruppen som endast fick standard information. 
Detta kan indikera på att multimedia-gruppen hade bättre förståelse inför 
operationen.  
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Ihrig, A., Herzog, 
W., Huber, C., 
Hadaschilk, C., 
Pahernik, S., 
Hohenfellner, M. & 
Huber, J.  
2012 
USA 
Tidsskrift: Patient 
education and 
counseling 
 

Multimedia support in 
preoperative patient 
education for radical 
prostatectomy: The 
physicians’ point of view 

Syftet var att få läkarnas 
åsikter om multimedia 
support i preoperativ 
patientutbildning inför 
prostatektomi 

Kvalitativ metod  
Design: 
semistrukturerade 
intervjuer 
Slumpmässigt urval 

Enligt läkarna har multimedia support främjad utbildning bättre än 
standardprocedurer. Supporten gav bättre begriplighet, visuell 
presentation och gjorde det lättare att förklara komplexa frågor. Den 
tycktes också förlänga utbildningen effekter. Vissa delar kunde förrättats 
men alla läkare skulle välja multimedia support om de fick möjlighet till 
det 

Illigworth, N., 
Forbat, L., 
Hubbard, G. & 
Kearney, N.  
2010 
Skottland 
Tidskrift: European 
journal of oncology 
nursing 

The importance of 
relationships in the 
experience of cancer: a re-
working of the policy ideal 
of the whole-systems 
approach 

Syftet var att beskriva 
hur viktigt det är att ha 
interpersonella 
familjerelationer för 
personer med cancer 

Kvalitativ metod 
Design: 
Semistrukturerade 
Bortfall: 4 personer 
dog under studien, 
10 drog sig undan 

Interpersonella relationer är centrala för upplevelse av cancer. Det var 
parten insisterade att patienten skulle göra en undersökning. Partner 
påverkar patientens val av behandling. Diagnosen påverkar både partner 
och patienten och de kämpar mot den tillsammans. 

Livingstone, P., 
White, V., Hayman, 
J., Maunsett, E., 
Dunn, S. & Hill, D.  
2010 
Australien 
Tidskrift: Psycho-
Oncology 
 

The psychological impact 
on specialist referral and 
telephone intervention on 
male cancer patients: 
randomised controlled trial 

Syftet var att undersöka 
psykologisk påverkan av 
en remiss och 
telefonintervention som 
innehåller information 
och support, bland män 
med colorekltal cancer 
och prostata cancer 

Kvantitativ studie 
Design: 
Experimentell 
Urval: Icke-
slumpmässig urval 
Bortfall:  Remiss 4: 
89 % fick alla 4 
samtal, (varv 4 % 
ringde upp Helpline 
själv) Remiss 1: 99 
%  fick 1 samtal 
(varv 5 % ringde 
upp Helpline 
själva), Passiv 
Remiss: 18 % 
ringde till Helpline 
själv. 

Vid första samtalet har 85 % av deltagare  i båda grupperna diskuterat 
behandling och psykologiska och emotionella problem. 80 % av de som 
fick 4 samtal diskuterade psykologiska och emotionella problem vid 
varje samtal. Skillnader i upplevelse av ångest och depression var 
ungefär lika i varje grupp. 



3	
	

McCaughan, E., 
McKenna, S., 
McSorley, O. och 
Parahoo, K 
2015 
Caucasien 
Tidskrift: 
Advanced Nursing 

The experience and 
perceptions of men with 
prostate cancer and their 
partners of the CONNECT 
psychosocial intervention: 
a qualitative exploration. 

Att undersöka 
upplevelser av 
CONNECT psykosocial 
intervention hos män 
med prostatacancer deras 
partner 

Kvalitativ metod 
design - 
semistrukturerad  
strategiskt urval 
Bortfall: 2 par 

Par som deltog i interventionen såg följande fördelar med interventionen: 
utbyte av erfarenheter, få bekräftelse, få information och kunna vårda 
varandra som par. Deltagarna uppskattade handledning. 
Interventionsdelen som krävde förbättring var sexuella problem. Den 
delen bör involvera partner i form av separata diskussioner. 

 

Osei, D, Lee, J., 
Modest, N. & 
Pothier, P. 
2013 
USA 
Tidskrift: Urologic 
Nursing 

 

Effects of an Online 
Support Group For 
Prostate Cancer Survivors: 
A Randomized Trial 

Syftet var att undersöka 
effekt av onlinesupport 
på livskvalitet 

Kvantitativ metod  
Design: 
Experimentell 
design 
Icke-slumpmässigt 
urval 

Från början, fram till vecka sex har gruppinterventionen rapporterat 
förbättringar i urinvägsfunktioner, obstruktion, sexuell hälsa och 
hormonell hälsa. Vid vecka åtta har dessa förbättringar dock återvänt till 
de ursprungliga värdena. Livskvalité för deltagarna i kontrollgruppen har 
minskat från början, fram till vecka sex. Livskvalitén har dock återvänt 
till den ursprungliga värden vid vecka åtta. 

Ruland, C., 
Andersen, T., 
Jeneson, A.,  
Moore, S., 
Grimsbø, G.,  
Børøsund, E.,  
Ellison, M.  
2013 
Norge  
Tidskrift: Cancer 
Nursing 

Effects of an internet 
support system to assist 
cancer patients in reducing 
symptom distress: a 
randomized controlled 
trial 

Att undersöka effekter av 
Webchoice när det gäller 
symptombörda (första 
resultat), depression, 
egenvård, hälsorelaterad 
livskvalité och social 
support (andra resultat) 
hos patienter med bröst 
eller prostatacancer. 

Kvantitativ metod. 
Exprimentel design. 
Bortfall 27 %  
Icke slumpmässigt 
urval.  

Det fanns betydande skillnad mellan grupperna endast när det gäller 
symptombördan. Det fanns ingen större skillnad mellan gruppera när det 
gäller depression, egenvård, hälsorelaterad livskvalité och social support. 
Endast depression har förbättrats inom interventionsgruppen. För 
kontrollgruppen har egenvård och hälsorelaterad livskvalité minskat över 
tiden. 

Wittman, D., 
Mitchell, S., Wood, 
D.P., Hola, V., 
Thelen-Perry, S. & 
Monte J.E.  
2013 
USA 
Tidskrift: Urologic 
Nursing 

A One-Day Couple Group 
Intervention To Enhance 
Sexual Recovery For 
Surgically Treated Men 
With Prostate Cancer and 
Their Partners: A Pilot 
Study 

Syftet med denna studie 
var att utvärdera 
acceptans och effektivitet 
för av en-dags lång 
intervention för sexuell 
återhämtning hos män 
med prostatacancer och 
deras partner. 

Kvantitativ metod 
Design: One-
sample design 
Icke-slumpmässigt 
urval 
Bortfall: 4 par 

Deltagarna tyckte att interventionen var en informationskälla och att den 
gav möjlighet till att ge glöd till varandra. Sex månader efter fortsatte 
paren att tycka att deras information har förbättrats och partner tyckte att 
erektion var mindre viktig för att män skulle uppnå sexuell 
tillfredställelse. Partner kunde kommunicera med varandra på ett bättre 
sätt. Hjälpsökning och sexuell aktivitet har dock inte förbättrats 
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Öster, I., Hedestig, 
O., Johansson, M., 
Klingstedt, N. & 
Lindh, J. 
2013 
Sverige  
Tidskrift: Palliative 
and Supportive 
Care 

Sharing experiences in a 
support group: men's talk 
during the radiotherapy 
period for prostate cancer 

Studiens syfte var att 
beskriva mäns 
upplevelser av 
prostatacancer som delas 
inom en samtal-support 
grupp under pågående 
strålbehandling. 

Kvalitativ metod  
Design: 
ostrukturerade 
intervjuer 
Strategiskt urval 

Består av sex teman med 27 underteman. Följande teman identifierades: 
att leva me förändrade kroppsfunktioner, lära sig att leva med 
sjukdomen, hur viktigt kunskap är, den vardagliga supporten och att 
träffas i supportgrupp. Deltagarna diskuterade en del olika 
kroppsupplevelser, beskrev support från vården, anhöriga, vänner och 
vikten av support för återhämtning 

 

 

 

 

 

	


