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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka hur prostatacancer patienter och 

deras partner skattar sina eventuella nivåer av ångest och depression samt att undersöka om 

skattningen mellan dessa två grupper skiljer sig åt. Syftet är även att kvalitetssäkra 

frågeformuläret Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) enligt ”Question-and-

Answer”-modellen. 

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv- och jämförande metod användes. Studien 

innefattade sex patienter samt sex partners, sammanlagt 12 personer. Datainsamlingen skedde 

med hjälp av enkäter. 

Resultat: Både patienterna och deras partners skattar relativt låga nivåer av ångest och 

depression. Vid deskriptiv analys av skattningen framkommer att partners skattar högre nivåer 

av både ångest och depression än vad patienterna gör. Studiedeltagarna har i de flesta fall 

angett att de ej påverkats av faktorerna i ”Question-and-Answer” modellen. Detta då de flesta 

av deltagarna var helt säkra på sina svar och de ansåg enkäten ej innehålla svårförståeliga ord 

eller att påståendena var otydligt formulerade.  

 

Slutsats: I denna förstudie sågs att partners skattade något högre nivåer av ångest och 

depression än patienterna. Detta är intressant och väcker behov av fortsatt forskning för att 

kunna dra några slutgiltiga slutsatser samt för att eventuellt kunna förbättra hjälp- och 

stödinsatser för dessa personer inom vården. Kvalitetssäkringen som utfördes visade att 

deltagarna ej påverkades av de fyra faktorerna i ”Question-and-Answer” modellen vilket tyder 

på att frågeformuläret HADS är väl utformat.  

 

Nyckelord: Prostatacancer, Ångest, Depression, Patient, Partner 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to investigate how prostate cancer patients and their 

partners estimate levels of anxiety and depression and whether the estimated levels differ 

between these two groups. The aim was also to assure quality of the Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) according to “Question-and-Answer” model. 

Method: A cross-sectional study with quantitative method was used. The study included six 

patients and six partners, a total of 12 people. Data collection was done using questionnaires. 

Results: Both patients and their partners reported relatively low levels of anxiety and 

depression. Partners reported higher levels of both anxiety and depression, than the patients 

themselves. The participants do not seem to have been influenced by the four factors in the 

"Question-and-Answer" model to a greater extent when they answered the HADS. The 

participants reported that they were confident of their answers and they considered that the 

survey did not contain incomprehensible words or that the allegations were vague formulated.  

Conclusion: In this preliminary study we found that partners estimated slightly higher levels 

of anxiety and depression than patients. This is interesting and raises the need for further 

research in order to draw any definitive conclusions and to improve the help and support 

interventions for these persons in care. Quality assurance that was carried out showed that the 

participants were not affected by the four factors in the "Question-and-Answer" model, which 

suggests that the HADS questionnaire is well designed. 
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1. BAKGRUND 

 

Prostatacancer innebär att en elakartad tumör bildats i prostatakörteln (Cancerfonden, 2012). 

Detta är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden idag och drabbar framförallt äldre 

män över 70 års ålder, men cirka sex procent av de som drabbas är vid diagnostillfället yngre 

än 60 år. Då tumören ofta utvecklas relativt långsamt behöver den inte ge symptom i ett tidigt 

skede. I det senare skedet kan symptom såsom svag urinstråle och tätare urinträngningar 

uppkomma (Ericson & Ericson, 2008). Ibland kan cancern ge symptom först då den har 

metastaserat till andra delar av kroppen, exempelvis skelettet. Då kan symptom såsom smärta 

från rygg och höfter uppstå (Cancerfonden, 2012). Orsaken till varför sjukdomen uppstår är 

fortfarande relativt oklar, men etnicitet, ärftlighet samt ålder är säkerställda orsaker som leder 

till en ökad risk för att drabbas av prostatacancer (Socialstyrelsen, 2007). 

1.1 Behandlingar och dess biverkningar  

Det finns olika behandlingsalternativ mot prostatacancer. De aktuella alternativ som finns att 

tillgå är operation, strålbehandling samt hormonell behandling. Vid operation tas hela 

prostatakörteln samt de båda sädesblåsorna bort. Tumören är ofta beroende av könshornomet 

testosteron för att växa, därav kan man ibland bromsa tumörens utveckling och spridning 

genom att förhindra kroppen från att producera testosteron med hjälp av hormonell 

behandling. Vilken behandling som sätts in är beroende på flera faktorer, bland annat vilket 

stadium tumören befinner sig i. Dessa behandlingar ger dock ofta olika slags biverkningar 

vilket därmed kan vara en avgörande faktor till vilken behandling som väljs (Cancerfonden, 

2012). Vid en studie av O'Shaughnessy, Laws & Esterman (2013) framkom det att 

prostatacancer patienter upplever negativa fysiska effekter vid olika behandlingar såsom 

urininkontinens, trötthet, värmevallningar, minskad muskelstyrka, förlust av kroppsbehåring 

samt erektil dysfunktion och förlust av libido. Även problem från ändtarmen med tätare 

avföringsvanor och blödningar kan uppstå (Beck, Robinson & Carlson, 2007).  

Förutom fysiska biverkningar av behandlingen uppgav prostatacancer patienter och deras 

partners i studien genomförd av O'Shaughnessy och medarbetare (2013) psykologiskt 

negativa effekter till diagnosen och behandlingen såsom rädsla, ångest, sorg, depression samt 

förändringar i sexualiteten, maskuliniteten och förhållandet. Fysiska symptom som upplevs 

under och efter en prostatacancerbehandling är starkt förknippade med ångest, depression och 

känslomässigt lidande (Ball et al., 2006).  



2 

 

1.2 Livskvalitet - ångest och depression 

Hur individen påverkas av att leva med en prostatacancerdiagnos kan vara väldigt varierande 

beroende på vilket stadium prostatacancern befinner sig i vid upptäckt, vilket behandling som 

används samt eventuella biverkningar av behandlingen. Patientens egen reaktion och 

hantering av situationen påverkar även det i stor uträckning patientens upplevda livskvalitet. 

World Health Organization (WHO) har definierat livskvalitet som en individuell uppfattning 

om sin livssituation utifrån kultur och värderingar där man lever samt i relation till mål med 

livet, förväntningar, normer och intressen. Livskvalitet är ett omfattande begrepp som 

innefattar en individs fysiska och psykiska hälsostatus, mått av oberoende, sociala relationer, 

egna åsikter samt relationer till framträdande aspekter i miljön. Denna definition tydliggör att 

livskvalitet är en subjektiv upplevelse som inkluderar olika aspekter av livet samt är 

flerdimensionell (The WHOQOL group, 1995).  

En studie genomförd av Jakobsson, Persson & Lundqvist (2013) har undersökt prostatacancer 

patienters hälsorelaterade livskvalitet och dagliga liv under tre år. I enkätstudien inkluderades 

21 män mellan 63 och 85 års ålder. Vid treårsuppföljningen av skattning av livskvalitet fann 

man att studiedeltagarna skattade sin livskvalitet som god, livet hade återgått till hur det var 

tidigare, om än annorlunda, samt att upplevelsen av meningsfullhet och hanterbarhet 

stabiliserade sig över tid efter behandlingen.  Även skattningen av nivåerna av ångest och 

depression minskar över tiden. 

Badger och medarbetare (2011) menar att livskvalitet innefattar en individs fysiska, 

psykologiska, sociala och själsliga välbefinnande. Välbefinnande är i sin tur ett 

tredimensionellt begrepp som innefattar livtillfredställelse, positiva känslor samt negativa 

känslor (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Psykisk påfrestning hos män med 

prostatacancer kan påverka deras livskvalitet negativt under behandlingen. Vid en 

australiensisk studie undersöktes 195 män i 54-81 års ålder, resultatet visar att 16 % av män 

med prostatacancer uppnår kliniskt signifikanta nivåer av ångest två år efter diagnostillfället. 

När det gäller signifikanta nivåer av depression uppnår 12 % dessa nivåer efter samma 

tidsperiod. Dessa nivåer är högre än vad normalbefolkningen i samma ålder rapporterar 

(Sharpley & Christie, 2007). Chien, Liu, Chien & Liu (2013) beskriver i sin studie hur 

behandlingen och själva diagnosen av prostatacancer utlöser stress hos patienten. Detta leder 

till att patienter med prostatacancer ofta uttrycker känslor av ångest, depression, rädsla samt 

ilska. Ångest och depression är vanligt förkommande hos patienter med prostatacancer genom 
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de olika stadierna av sjukdomen. Även partners till patienter med prostatasjukdom upplever 

höga nivåer av psykiska påfrestningar. Vid studier har man funnit att partners ibland 

rapporterar högre nivåer av ångest och depression kopplat till sjukdomen än den drabbade 

patienten själv (Badger et al., 2011; Chambers, Pinnock, Lepore, Huges & O’Connell, 2011).  

Kurtz och medarbetare (2001) har i sin studie kommit fram till att psykiska symptom såsom 

ångest och depression hade en större effekt på livskvaliteten hos cancerpatienterna än vad 

själva sjukdomens status gjorde. De psykiska symptomen behandlades även i mindre 

utsträckning än de fysiska. Ångest och depression har även visat sig förlänga patienternas 

sjukhusvistelse, försämrar behandlingens följsamhet samt leder till minskad 

egenvårdsförmåga och kortare överlevnad. 

1.3 Behov av stöd 

I en studie av O'Shaughnessy, Laws & Esterman (2013) framkom det att behovet av stöd 

varierar under cancerresans gång. Resultatet av studien där 193 patienter med prostatacancer 

samt 40 partners deltog, tyder på att män med prostatacancer ofta har tillgång till kvalificerat 

stöd från specialistsjuksköterskor under resans gång och att de värderar åsikter ifrån dessa 

väldigt högt när viktiga beslut skall tas. Män med prostatacancer förlitar sig även på sina 

partners för att få emotionellt och psykosocialt stöd. Även om partners till prostatacancer 

patienter enligt studien, mottar visst stöd från exempelvis stödgrupper samt olika websidor, så 

finns det behov av ytterligare forsking inom detta område. 

1.4 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, tillhör det sjuksköterskans uppgift att stödja 

patienter och närstående i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa samt att uppmärksamma 

och möta patientens sjukdomsupplevelse och lindande och så långt som möjligt lindra detta 

genom adekvata åtgärder. Det är även sjuksköterskans uppgift stödja patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiskt och psykiskt som socialt, andligt och kulturellt 

(Socialstyrelsen, 2005). Dock upptäcker inte alltid sjukvårdspersonal om patienter och deras 

partners är drabbade av ångest eller depression (Söllner et al., 2001). Patienter med 

prostatacancer rapporterar även att de ej får adekvat hjälp med sina psykiskt upplevda 

symptom, såsom ångest och depression (Lintz et al., 2003). För att förbättra detta och få större 

kunskap om patienters och partners mående kan studier genomföras för att ta reda på detta i 

större utsträckning.  
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1.5 Studie angående psykosocialt välbefinnande hos patienter med prostatacancer 

Under våren 2013 kommer forskare som tillhör institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

vid Uppsala Universitet att genomföra en kvantitativ enkätundersökning i Uppsala-Örebro-

regionen. Studien avser att studera 1000 patienter som uppfyller inklusionskriterierna som är 

att patienter ska vara över 18 års ålder samt ha fått sin diagnos 6-18 månader innan tillfrågan 

om deltagande i studien. Även partner till patienterna kommer att tillfrågas om att delta i 

studien via patienten. Regionalt Cancer Centrum Uppsala Örebro (RCC) kommer att 

identifiera patienter som uppfyller inklusionskriterierna. Skriftlig information om studien 

kommer att skickas ut tillsammans med enkäten. Syftet med denna kommande studie är att 

beskriva nydiagnostiserade patienter med prostatacancer och deras eventuella partners 

upplevda psykosociala välbefinnande, tillfredsställelse med vården samt om det finns behov 

av stödinsatser relaterat till detta. Forskarna vid IFV definierar partner i den här studien som 

en livskamrat, sambo, särbo och/eller maka/make. Resultaten från studien kan komma att 

användas till att se om det finns behov av stödinsatser för patienterna och eventuellt även 

deras partner och på så sätt kunna rikta insatser mot detta (Arving et al., 2012).  

1.6 Kvalitetssäkring  

För att få ut väsentlig och representativ data vid undersökningar och studier krävs användning 

av beprövade metoder som säkerställer att resultaten och slutsatserna överensstämmer med 

verkligheten. Dessa metoder, exempelvis enkäter, skall beprövas innan de används för att 

garantera denna kvalitetssäkring. Dessa metoder kan kvalitetssäkras med hjälp av den så 

kallade ”Question-and-Answer” modellen som har utvecklats av Roger Tourangeau (McColl, 

Meadows & Barofsky, 2003). Modellen utgår från fyra olika faktorer som Tourangeau kallar 

förståelse, inhämtning, bedömning och respons (McColl et al., 2003). Faktorn förståelse 

innefattar hur deltagaren förstår eller tolkar frågan. Om frågan inte är bra utformad kan det 

skilja sig mellan deltagarens tolkning av frågan och forskaren avsedda tolkning. Det kan även 

skilja sig mellan hur olika deltagare tolkar en dåligt utformad fråga, vilket orsakar att man inte 

kan dra några giltiga slutsatser. Det går inte heller att genomföra en jämförelse utav resultat 

om deltagarna tolkat frågan på olika sätt (Collins, 2001).  

När deltagaren har förstått en fråga krävs det att han eller hon kan minnas det som efterfrågas, 

för att kunna besvara frågan. Detta handlar faktorn inhämtning om. När deltagaren inhämtar 

information från minnet finns det en risk att han eller hon inte minns rätt och således ger ett 

annat svar än hur det i verkligheten var (Collins, 2001). Faktorn bedömning utgör en viktig 

del i ”Question-and-Answer” modellen, då det är svårt att exakt komma ihåg en händelse. 
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Detta innebär att deltagaren behöver bestämma hur han eller hon skall kompensera för 

faktorer som gör att det inhämtade minnet inte är korrekt. Bedömningen utgörs därför av en 

process där deltagaren tar ställning till hur han eller hon ska besvara en frågeställning 

(Collins, 2001). Detta kan ha flera orsaker så som felaktigt minne eller att deltagaren undviker 

att fundera kring en specifik fråga för att undfly gamla känslor som eventuellt kan påverka 

deltagaren negativt. Deltagaren kan även anse att frågan inte är relevant längre och därför inte 

svara korrekt (Arving, Glimelius & Brandberg, 2007). Något som även kan påverka resultaten 

är beroende på hur deltagaren väljer mellan färdigformulerade svarsalternativ, detta innefattas 

i faktorn respons. De förutbestämda svarsalternativ som forskarna väljer, kan påverka hur 

deltagaren väljer att svara på frågan och således påverka studiens resultat (Collins, 2001).   

Dessa faktorer kan påverka hur respondenten besvarar frågeformuläret och därmed påverka 

resultatet. Den har visat sig användbar för att undersöka hur deltagarna svarar på 

enkätfrågorna (Arving et al., 2007). Modellen har även ökat förståelsen för fel som kan uppstå 

vid mätningen samt hjälper forskare att utforma bra frågor och metoder (Collins, 2001). 

1.7 Problemformulering  

Upplevelse av ångest och depression hos patienter och partner påverkar livskvaliteten. Det är 

viktigt att sjuksköterskor och övrig vårdspersonal har förmågan att upptäcka dessa tillstånd 

hos individerna, detta då det är av stor vikt att resurser sätts in för att stötta dessa individer 

som är i behov av hjälp. Vid genomsökning av vetenskapliga artiklar visade det sig att 

forskning gällande partners och anhörigas välbefinnande är relativt ostuderat. Detta behöver 

studeras mer ingående för att få bättre kunskap kring dessa individers upplevelse av 

välbefinnande och deras eventuella behov av stöd.   

Patienter inom vården idag utsätts för många olika studier (Regionalt Cancer Centrum 

Uppsala Örebro, 2013), det är därför av största vikt att undersöka om de studier man 

genomför svarar på det man vill undersöka. Det är av stor vikt att studier ger en korrekt bild 

av verkligheten, detta för att kunna sätta in rätt insatser för att förbättra vård och omvårdnad 

för både patienterna och deras partner.  

Innan studien av Arving och medarbetare (2012) genomförs kommer en förstudie att utföras, 

där fokus kommer att vara på patienternas och deras partners självskattning av ångest och 

depression. Förstudien ämnar även undersöka i vilken omfattning studiedeltagarna påverkas 

av faktorerna i ”Question-and-Answer” modellen, när de besvarar frågeformuläret Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS). Detta för att kvalitetssäkra enkäterna och på så vis 
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undersöka om det är möjligt att dra giltiga slutsatser från resultatet av studien av Arving och 

medarbetare (2012).  

1.8 Syfte  

Syftet med denna förstudie var att undersöka hur patienter med prostatacancer och deras 

partners skattar eventuella nivåer av ångest och depression samt att se om det fanns några 

skillnader i nivå av ångest och depression mellan dessa två grupper. Syftet var även att 

kvalitetssäkra frågeformuläret Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) enligt 

”Question-and-Answer”-modellen.  

 

1.9 Frågeställningar 

1) Hur skattar patienter med prostatacancer samt partners till dessa patienter sin eventuella 

ångest och depression? 

2) Finns det några skillnader mellan nivån av ångest och depression mellan patienter med 

prostatacancer och deras partners? 

3) I vilken omfattning påverkas studiedeltagarna av faktorerna i ”Question-and-Answer” 

modellen, när de besvarar frågeformuläret HADS?  

2. METOD 

2.1 Design 

En kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv- och jämförande metod genomfördes. Denna 

studiedesign är lämplig då undersökningen utförs vid ett tillfälle, utan att beakta tidsaspekten. 

Det blir således en överblicksbild vid ett visst tillfälle (Ejlertsson, 2012).  

 

2.2 Urval  

Under vårterminen 2013 tillfrågades patienter med prostatacancer som inkom till kirurg- och 

onkologmottagningar i Falun och Uppsala om deltagande i förstudien. Inklusionskriterier för 

förstudien var en konstaterad prostatacancerdiagnos samt att patienten hade en partner som 

var positiv till att delta i studien. Både patienterna och deras partners var äldre än 18 år. 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval då författarna tillfrågade de patienter som var tillgängliga 

vid mottagningarna (Polit & Beck, 2010). 
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I Uppsala tillfrågades 17 patienter med partner om deltagande i förstudien, av dessa valde två 

att tacka nej vid förfrågningstillfället. Av de 15 patienter som valde att ta hem enkäten, valde 

10 patienter med partner att ej delta genom att ej sända in besvarade enkäter. Ett bortfall 

utgjordes av ett enkätbatteri som ej var komplett då partnerdata saknades. I Falun delades två 

enkäter ut till patienter med partner. Av dessa valde samtliga att delta i studien. Förstudien 

inkluderade därmed totalt sex patienter med partner, sammanlagt 12 personer. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

I förstudien undersöktes upplevelse av ångest och depression hos patienterna och deras 

partners, med hjälp av frågeformuläret HADS. Formuläret utvecklades på 1980-talet av 

Zigmond och Snaith för att screena somatiska patienter för upplevelse av ångest och 

depression. Formuläret innehåller sammanlagt 14 påståenden, sju påståenden gällande ångest 

och sju gällande depression. Dessa 14 påståendena har vardera fyra fasta svarsalternativ 

(Zigmond & Snaith, 1983). De fasta svarsalternativen varierar mellan de 14 påståendena, men 

de kan vara formulerade som ”för det mesta”, ”ofta”, ”då och då” eller ”alltid” (Friis-Liby & 

Groth, 2010). Svarsalternativen värderas enligt en poängmall mellan 0-3 poäng per fråga, där 

0 är det mest positiva svarsalternativet och 3 är det mest negativa svarsalternativet. Poängen 

summeras för varje delskala och kan max bli 21 poäng, ju högre poäng desto större 

utsträckning är personen drabbad av ångest och depression. Ett poängvärde över 8 poäng per 

delskala anses indikera förekomst av ångest respektive depression (Friis-Liby & Groth, 2010). 

Den till svenska översatta versionen av HADS har testats och validerats av Lundqvist och 

medarbetare (1991). 

Förstudien syftade även till att kvalitetssäkra frågeformuläret HADS. Detta gjordes med hjälp 

av en enkät som utformats efter ”Question-and-Answer” modellen (se bilaga 2) som är skapad 

av Roger Tourangeau (McColl et al., 2003). De fyra faktorerna förståelse, inhämtning, 

bedömning och respons, kan på olika sätt påverka hur deltagarna besvarar frågor i en enkät. 

Enkäten innefattar fem frågor som behandlar de fyra olika faktorerna. Frågorna syftar till att 

ge svar på hur deltagarna har uppfattat frågorna i formuläret HADS samt om författarna kan 

dra giltiga slutsatser från resultatet som kommer att komma från förstudien. Fråga 1 har 

flervalsalternativ som deltagarna får välja mellan. Så har även fråga 3, inklusive en 

ordinalskala då mätvärdena medför en rangordning (Ejlertsson, 2012). Svarsalternativen för 

fråga 2, 4 och 5 utgörs av en så kallas VAS-skala från 0-10, där 0 står för ”mycket osäker” 

alternativt ”nej, inte alls” och 10 står för ”helt säker” samt ”ja, i hög grad”. Deltagarna svarar 

på frågan genom att skriva ett kryss någonstans på skalan.  



8 

 

Detta formulär utformat från ”Question-and-Answer” modellen har författarna till denna 

förstudie testat på ett antal studenter i termin sex vid sjuksköterskeprogrammet innan det 

användes i förstudien. För att försäkra sig om ”face-validity” på enkäten, det vill säga att 

instrumentet som används verkar mäta det man avser att mäta (Polit & Beck, 2010), så har 

enkätens frågeställningar tagits fram i diskussion tillsammans med projektansvariga vid IFV. 

Enkätbatterierna som delades ut till studiedeltagarna involverade även ett flertal andra enkäter 

som inte hanteras i denna förstudie. Det skilde sig något mellan de enkätbatterier som delades 

ut till partner och patienter. Patienterna hade i sitt batteri ett antal enkäter som även 

undersökte eventuella fysiska funktionsnedsättningar efter cancerbehandlingen till skillnad 

från partnernas enkätbatteri.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Personal som arbetar med studien vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, vid 

Uppsala universitet, kontaktade ansvariga avdelningschefer vid kirurg- och 

onkologmottagningar i Falun samt Uppsala och informerade dem om förstudien, samt sökte 

tillstånd för utförande av denna. På mottagningen i Falun informerades patienter som 

uppfyllde inklusionskriterierna om förstudien av projektpersonal eller patienternas 

kontaktssjuksköterska, både skriftligt och muntligt. De delade ut informationsbrev angående 

förstudien (se bilaga 1), frågeformuläret HADS samt enkäten angående kvalitetssäkring (se 

bilaga 2) till patienter och partners som önskade delta i undersökningen. Deltagarna till 

studien fick möjlighet att välja mellan att fylla i enkäterna på plats under mottagningsbesöket 

eller att ta hem enkäterna tillsammans med ett frankerat kuvert.  

 

I Uppsala informerade och tillfrågade författarna till förstudien patienter och partners om 

deltagande i förstudien vid deras planerade besök på onkologmottagningen. Författarna såg 

till att informationsbrev (se bilaga 1) och enkäterna (se bilaga 2) delades ut och samlades in i 

samband med mottagningsbesöket alternativt att patienterna och deras partner skickade in 

besvarade enkäter i ett frankerat kuvert. Författarna till förstudien har beaktat och analyserat 

frågeformuläret angående kvalitetssäkringen samt HADS. Enkäterna som delades ut kodades 

för att veta från vilken stad patient och partner kommer ifrån, samt veta vilka par som hör 

ihop. 
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2.5 Bearbetning och analys 

Frågeställning nummer ett redovisas med deskriptiv statistik innehållande medelvärden samt 

standardavvikelse. Frågeställning nummer två besvaras genom icke-parametrisk statistik med 

hjälp av Mann Whitney U-test i datorprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, 

SPSS. Mann Whitney U-test används för att jämföra patienternas och partnernas skattning 

ångest och depression för att kunna se om det mellan dessa grupper finns en signifikant 

skillnad mellan nivåer av skattning.  Frågeställning nummer tre redovisas även den 

deskriptivt.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) trädde i kraft år 2004. 

Forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en försöksperson, och/eller som innefattar 

behandling av känsliga personuppgifter samt forskning som utförs med en metod som kan 

innebära risk att skada forskningspersonen, vilket exempelvis kan gälla enkäter och intervjuer, 

skall etikprövas. Forskning får endast godkännas om den utförs med respekt för mänskliga 

rättigheter, människovärdet samt grundläggande friheter. Dessa aspekter skall beaktas vid 

etikprövning. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens 

behov (Codex, 2013).  

 

Tillstånd för godkännande för genomförandet av förstudien till den etiskt godkända 

huvudstudien (Dnr2012/390) söktes hos avdelningscheferna för de olika kirurg- och 

onkologmottagningar som inkluderades i studien. 

 

Forskning definieras som ”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta 

ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå” (Codex, 2013). 

Denna förstudie har utförts inom ramen av högskoleutbildning, vilket betyder att ansökning 

av etikprövning ej behövdes.  

 

3. RESULTAT 

 
De patienter som deltagit i förstudien var mellan åldrarna 66-73 år, medelåldern var 69,25 år. 

Två patienter hade ej besvarat frågan om ålder. Partners till patienter med prostatacancer var 

mellan 66-77 år gamla med en medelålder på 72,83 år. Majoriteten av deltagarna visade sig ha 
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den lägsta nivån av utbildning, det vill säga 9-årig grundskola. Detta redovisas i tabell 1 och 

2.  

Patienternas senast genomföra behandling som efterfrågats visade sig vara främst operation 

samt strålbehandling. Redovisning av detta samt behandlingens slutdatum presenteras i tabell 

1.  

Tabell 1 - Bakgrundsfakta patient 

Patient 
År sedan 
diagnos: Ålder: Utbildningsnivå: 

Senast 
behandling: 

Behandlingens 
slutdatum: 

- - Grundskola - 120310 

- 71 Grundskola Operation 110105 

4 år 67 Universitet Strålbehandling 121222 

5 år 73 Grundskola Strålbehandling 120111 

7 år 66 Gymnasium Operation 091011 

4 år - Annat Annan 130615 

 

 

Tabell 2 - Bakgrundsfakta partner 

Partner 
Ålder: Utbildningsnivå: 

73 Grundskola 

77 Grundskola 

74 Grundskola 

74 Grundskola 

73 Gymnasium 

66 Grundskola 

 

3.1 Patienters skattning av ångest och depression 

Tabell 3 visar patienternas skattning på de 14 olika påståenden som ingår i HADS angående 

ångest och depression. Resultatet som framkommer är att patienterna skattar relativt låga 

nivåer av både ångest och depression i de flesta skattningarna, 68 av totalt 81 svar är 

placerade på 0 poäng, vilket motsvarar det mest positiva svarsalternativet. Detta innebär att 

resterande 13 svar är placerade på skattningen mellan 1- 3 poäng. Vid hopräkning av antal 

poäng per delskala och patient framkommer det att medelvärdet på skattningen av ångest och 

depression är 1,2 poäng för ångest samt 2 poäng för depression. Resultatet från den 

deskriptiva statistiken av patienternas skattning av ångest och depression presenteras i tabell 

4.  
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3.2 Partners skattning av ångest och depression 

Tabell 3 visar partners skattning på de 14 olika påståenden som ingår i HADS angående 

ångest och depression. Resultatet som framkommer är att partner även de skattar relativt låga 

nivåer av ångest och depression i de flesta skattningarna, 50 av totalt 78 svar, är placerade på 

0 poäng. Resterande 28 svar är skattade till mellan 1-3 poäng. Vid hopräkning av antal poäng 

per delskala och patientet framkommer det att medelvärdet på skattningen av ångest är 4 samt 

skattningen för depression är 2,2. Resultat från den deskriptiva statistiken av partnernas 

skattning av ångest och depression presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 3 HADS - hur många patienter/partners som skattat olika svarsalternativ på HADS delskalor ångest och 
depression 

HADS 
Patient Partner 

0 p 1 p 2 p 3 p 0 p 1 p 2 p 3 p 

(1) Jag känner mig spänd eller "uppskruvad" 6 
 

    3 3     

(3) Jag får en slags känsla av rädsla som om någonting förfärligt håller 
på att hända 5 1     2 4     

(5) Oroande tankar kommer för mig 4 2     2 2     

(7) Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd 5 1     4 1     

(9) Jag får en slags känsla av rädsla som om jag hade "fjärilar i magen”  4 1     1 4     

(11) Jag känner mig rastlös som om jag måste vara på språng 5 1 
 

  3 2 1   

(13) Jag får plötsliga panikkänslor 6 
 

    5 1     

  
                

(2) Jag uppskattar samma saker som förut 6 
 

    4 2     

(4) Jag kan skratta och se saker från den humoristiska sidan 6 
 

    4 2     

(6) Jag känner mig glad 5       5       

(8) Jag känner mig som om jag gick på "lågt varv" 2 2 
 

1 3 1 1 
 

(10) Jag har tappat intresset för mitt utseende 5 1     5 1     

(12) Jag ser fram emot saker och ting med glädje 5 
 

1   3 3 
 

  

(14) Jag kan njuta av en bra bok, ett bra radio- eller TV-program 4 2     6 
 

    

Totalt antal svar per poängnivå: 68st 11st 1st 1st 50st 26st 2st 0st 

 

 

 

Ångest 

Depression 
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Tabell 4 - Presentation av medelvärde, högsta/lägsta värde för ångest och depression samt standardavvikelse 

 

N Medelvärde Min-värde Max-värde  Standardavvikelse 

Ångest: 9 2,4 0 7 2.8 

Partner: 4 4 1 7 

 Patient: 5 1,2 0 5 

           
 Depression: 10 2,1 0 5 1,7 

Partner: 5 2,2 0 4 

 Patient: 5 2 0 5 

  

3.3 Skillnader mellan nivåer av ångest och depression hos patienter och deras partners 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan hur patienter och partner skattade sina nivåer av 

ångest utifrån de sju svarsalternativ i HADS som undersöker ångest (U=2,500, N1=4, N2=5, 

p=,063, two-tailed). 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan hur patienter och partner skattade sina nivåer av 

depression utifrån de sju svarsalternativ i HADS som undersöker depression (U=11,500, 

N1=5, N2=5, p=,841, two-tailed). 

3.4 Faktorers påverkan på studiedeltagarna 

HADS efterfrågar hur deltagarna har mått den senaste veckan. Enkäten utformad enligt 

”Question-and-Answer” modellen angående kvalitetssäkringen av HADS visade att två av 12 

deltagare svarade att de hade den senaste veckan i åtanke när de besvarade påståendena i 

HADS. Övriga deltagare besvarade utifrån hur de har mått allt mellan en månad och sju år 

tillbaka. Två deltagare hade den senaste månanden i åtanke, två deltagare svarade utifrån de 

senaste tre månaderna. Ytterligare fyra individer svarade att de hade en annan tidsperiod i 

åtanke. Med en annan tidsperiod menade deltagare var två år sedan tills idag, 2 år sedan, 5 år 

sedan samt 7 år sedan fram tills idag.  

Deltagarna fick skatta hur säkra de var på sina svar på en skala mellan noll till 10, där noll 

motsvarade mycket osäker och 10 motsvarade helt säker. Nio av tolv deltagare svarade att de 

var helt säkra på sina svar. En deltagare skattade sin säkerhet på sina svar till 5 samt 

ytterligare en deltagare som skattade sin säkerhet till nio. Medelvärdet på frågan hur säkra 

deltagarna var på sina svar var 8.66. 

Den deltagare som skattade sin säkerhet till fem, var även den som svarade på frågan vad 

orsaken var till att han eller hon ej var helt säker på sina svar. Ytterligare en individ svarade 
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på påståendet; jag har lagt det bakom mig. Se tabell 5 som visar hur dessa två deltagare har 

svarat. 

Tabell 5 - Faktorer som bidragit till att deltagarna ej är helt säkra på sina svar 

Om du ej är helt säker på dina svar, 
vad beror det på? 

Stämmer  
inte alls 

Stämmer  
inte 

Stämmer  
ofta 

Stämmer 
alltid 

Jag mindes inte hur det var för mig P1 

   Frågorna kändes inte relevanta 
/giltiga för min situation 

  
P1 

 Jag har lagt det bakom mig P1 

  
P2 

Jag blir illa berörd av frågorna P1 

   Frågorna var otydligt formulerade P1 

   Frågorna innehöll ord som jag inte förstod 
 

P1 

  Svarsalternativen passade inte mig 
 

P1 

  Kände mig inte bekväm med 
att svara sanningsenligt på frågorna P1 

   Annat 
                                                                                                       P1= Partner  P2=Patient 

Tio av 11 deltagare uppgav att de ej påverkats av omgivningens krav och förväntningar när de 

besvarade frågeformuläret. En deltagare uppgav att omgivningens krav och förväntningar i 

hög grad hade påverkat hur man valde att svara på frågorna. Svar från en deltagare saknades i 

analysen.  

Sju av 11 deltagare svarar att de egna kraven och förväntningarna ej påverkat hur de valt att 

besvara frågorna. Tre deltagare anger att de i hög grad påverkas av egna krav och 

förväntningar. En deltagare har skattat en nia.  

Studiens syfte innefattade inte att undersöka om det fanns någon skillnad i hur patienter och 

partners påverkades av de fyra faktorera i ”Question-and-Answer” modellen, dock har det 

heller inte visat sig vara någon skillnad mellan grupperna. 

 

4. DISKUSSION 

Både patienterna och deras partners har skattat relativt låga nivåer av ångest och depression. 

Ingen signifikant skillnad har kunnat uppmätas mellan patienter och partners, dock ses en viss 

högre nivå av både ångest och depression hos partners.  
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Deltagarna förefaller inte ha påverkats av de fyra olika faktorerna i ”Question-and-Answer” 

modellen i större utsträckning då de besvarade HADS. Detta då de flesta av deltagarna var 

helt säkra på sina svar och de ansåg ej enkäten innehålla svårförståeliga ord eller att 

påståendena var otydligt formulerade.  

4.1 Resultatdiskussion 

 

4.1.1 Patienters skattning av ångest och depression 

Patienter med prostatacancer har i denna förstudie skattat sin ångest och depression relativt 

lågt. Tretton av totalt 81 svar befinner sig på poängskattning mellan 1-3, detta kan tyda på att 

ett visst behov av stöd angående ångest och depression kan finnas. Studien genomförd av 

Sharpley & Christie (2007) visar på liknande resultat, patienter med prostatacancer skattar 

något högre nivåer gällande ångest och depression än normalbefolkningen i samma ålder.  

Studiedeltagarna i studien av Sharpley & Christie (2007) hade alla genomgått strålbehandling 

i kurativt syfte i kombination med kirurgi och hormonbehandling. De skattade ökade nivåer 

av ångest och depression två år efter diagnostillfället.  

De resterande svaren, 68 stycken, befinner sig på 0 poäng för de olika påståendena kring 

ångest och depression. Enligt HADS är 0 det mest positiva och 3 det mest negativa. Det 

innebär att de flesta patienter ändå anser sig må relativt bra gällande ångest och depression.  

Detta resultat överensstämmer med resultatet från Jakobsson, Persson & Lundqvist (2013) 

studie. Där man fann vid treårsuppföljningen att studiedelatagarna skattade sin livskvalitet 

som god. Patienterna som studerats i denna förstudie hade haft sin diagnos i flera år, 

medelvärdet för tiden var fem år. Detta kan vara en orsak till att de skattat sin nivå av ångest 

och depression relativt lågt. 

4.1.2 Partners skattning av ångest och depression 

Partners till patienter som har en prostatadiagnos har även de skattat sig relativt lågt i nivå av 

ångest och depression, även om denna skattning var något högre än den vi ser hos patienterna. 

Även här kunde tiden som patienten haft sin diagnos ha påverkat hur partners skattade sin 

ångest och depression. Då medelvärdet för tiden patienterna haft sin diagnos var fem år kan 

det vara en orsak till partners relativt låga skattningar av ångest och depression. Femtio svar 

av totalt 78 befinner sig på 0 poäng. Hos partners är det 28 svar som befinner sig på 

poängskattning mellan 1-3. Detta resultat stämmer väl överens med studien genomförd av 

Badger och medarbetare (2011) samt Chambers och medarbetare (2011) där de beskriver att 



15 

 

även partners till drabbade patienter visar tecken på ångest och depression relaterat till 

sjukdomen.  

4.1.3 Skillnader mellan nivåer av ångest och depression hos patienter och deras partners 

Då det finns få vetenskapliga artiklar kring ångest och depression hos patienter med 

prostatacancer och deras partners så behövs vidare forskning på ämnet för att ta reda på om 

det finns behov av stödinsatser och vad dessa stödinsatser ska bestå av. McCaughan och 

medarbetare (2013) påtalar i sitt forskningsprotokoll att lite finns studerat vad gäller 

interventioner för att hjälpa patienter med prostatacancer och deras anhöriga att hantera livet 

efter cancerbehandlingen. De föreslår en nio veckors behandlingsintervention med hjälp av tre 

gruppträffar samt två telefonmöten för att stötta patienter och partners efter att behandlingen 

avslutats, med fokus på symtomhantering, livskvalitet, sexuell dysfunktion, hantering av 

osäkerhet, positivt tänkande samt parrelationen. Resultatet utifrån denna intervention kan 

användas till att undersöka orsaker till att män inte önskar delta i interventioner som denna, 

samt att undersöka om något kan förbättras inför framtida rekrytering av deltagare till 

interventioner som denna. 

 

4.2 Metoddiskussion 

 

4.2.1 Styrkor och svagheter 

En styrka med denna genomförda förstudie är användandet av det beprövade mätinstrumentet 

HADS. Genom att använda denna enkät ökar chansen att vi verkligen mäter det vi tänker oss 

att vi ska mäta och ökar därmed resultatets pålitlighet. Vi har dessutom beprövat HADS enligt 

”Question-and-Answer” modellen för ytterligare kvalitetssäkring. Svagheter med förstudien 

är det stora bortfallet, 48 personer, som minskar resultatets pålitlighet samt att ingen 

påminnelse skickades ut för att minska risken för litet antal deltagare. Det var ämnat att 

inkludera ett större antal deltagare, sammanlagt 60 personer, från både Uppsala och Falun, 

men majoriteten av deltagarna var från Uppsala. På grund av administrativa skäl kunde detta 

antal enkäter ej delas ut. Tidsbrist bidrog till att det inte fanns tid att invänta flera enkäter som 

eventuellt skickades in och kan därmed ha påverkat antal deltagare i studien. Det visade sig 

pågå flera andra studier inom denna patientgrupp, vilket kan ha påverkat patienter och 

partners till att inte delta i denna studie då de eventuellt ingick i flera andra studier samtidigt.    
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När resultatet av frågeställning ett beskrevs deskriptivt sågs en viss skillnad mellan hur 

patienter och partners skattade sin nivå av ångest och depression. En analys med Mann 

Whitney U-test kan egentligen inte genomföras då undersökningsgruppen utgjordes av endast 

12 deltagare, 6 partner och 6 patienter. Analysen genomfördes ändock för att se om den 

deskriptiva skillnad som visades sig även skulle generera signifikanta skillnader. Resultatet 

från denna analys är dock inte användbar för att basera en giltig slutsats på.    

4.2.2 Påverkande faktorer av resultatet 

På grund av det låga deltagarantalet är resultaten inte generaliserbara, då det är svårt att veta 

om de som besvarade enkäten är representativa för hela målgruppen (Polit & Beck, 2010). Tre 

deltagare, två partner och en patient, fyllde inte i formuläret fullständigt och har därmed 

uteslutits ur HADS-analysen. 

Något som även kan tänkas ha påverkat resultatet är huruvida det var patienter och partners 

med ett högre välbefinnande som valde att delta i studien eller inte. De patienter och partner 

som har ett högre välbefinnande kan eventuellt vara mer positiva till att ta sig tid att svara på 

enkäterna och upplever det inte lika påfrestande som patienter och partners som inte mår fullt 

lika bra. Även tiden patienterna har haft sin diagnos kan tänkas påverka huruvida de valde att 

delta i studien eller inte, samt hur de besvarar enkäten. Allt detta kan påverka resultaten som 

framkommit och påverka pålitligheten.  

Något som även bör observeras är att påståendena i HADS efterfrågar hur deltagarna har känt 

under den senaste veckan. Enligt resultaten som framkommit av enkäten för 

kvalitetssäkringen har endast två av sammanlagt 12 deltagare som ingick i förstudien besvarat 

påståendena enligt denna instruktion. Tio av deltagarna har rapporterat att de har haft en 

annan tidsperiod i åtanke när de besvarade enkäten än den senaste veckan. Detta resultat kan 

således tänkas avspegla hur patienter samt partners har mått överlag under perioden diagnosen 

har varit känd, inte bara under den senaste veckan som formuläret efterfrågar.  

 

4.2.3 Validitet och reliabilitet av mätinstrument 

Mätinstrumentet HADS som användes i studien är noga studerat och visat sig prestera väl för 

att bedöma symptomens svårighetsgrad av oro och nedstämdhet för både patienter inom den 

somatiska och psykiatriska vården, mätinstrumentet har därmed hög validitet (Bjelland, Dahl, 

Haug & Neckermann, 2001). Reliabiliteten har även visat sig vara hög, då mätningen är stabil 

över tid och samma mätvärde erhålls vid olika mätningar (Spinhoven, Ormel, Sloekers, 
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Kempen, Speckens & Hemert, 1997). Enkäten angående kvalitetssäkringen av HADS som är 

utformad enligt ”Question-and-Answer” modellen testades på studenter som läser termin sex 

på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet innan förstudien genomfördes. Detta för 

att bättre kunna kontrollera enkätens reliabilitet. Samma mätvärde uppmättes vid båda 

undersökningar, vilket tyder på en högre reliabilitet. ”Face validity” diskuterades och 

kontrollerades då enkäten togs fram vid diskussion tillsammans med projektansvariga vid 

IFV.  

HADS förefaller vara bra utformat och fungerar väl även i dagens läge fastän det är många år 

sedan enkäten konstruerades. Deltagarna förstår frågorna på samma sätt och på det sättet 

författarna menar. Det är alltså lättare att dra slutgiltiga resultat då man vet att deltagarna 

svarat på det man efterfrågar. Något som eventuellt kunde förbättras i utformningen av HADS 

är ett förtydligande av att deltagarna skall besvara utifrån hur de har känt den senaste veckan. 

Majoriteten av deltagarna uppfattade inte detta och besvarade enkäten med andra tidsperioder 

i åtanke. Då det var ett frågebatteri som delades ut med flera enkäter som deltagarna skulle 

besvara, kan det ha påverkat deltagarna då de redan besvarat flera enkäter innan HADS. 

Deltagarna kan eventuellt ha blivit okoncentrerade och ej läst instruktionerna lika tydligt än 

om det endast vore HADS och enkäten för kvalitetssäkringen som delades ut.  

4.2.4 Etiska överväganden 

Frågeformuläret HADS, enkäten utformad enligt ”Question-and-Answer” modellen samt de 

övriga frågeformulären som delades ut till patienterna samt deras partner tog cirka 30 minuter 

att svara på, vilket inte ansågs bör upplevas som påfrestande för patienten och hans partner. 

De förväntade vinsterna med studien ansågs överstiga eventuella risker som genomförandet 

kan ha medfört för den enskilda studiedeltagaren, exempelvis upplevelse av känsliga frågor 

och svårigheter att svara på dessa. Patienten samt partnern informerades muntligt och 

skriftligt om varför studien genomförs, hur den genomförs och hur insamlad data behandlas 

och förvaras (se bilaga 1). De informerades även om att ingen enskild person kommer att 

kunna identifieras i de resultat som publiceras samt att deltagandet i studien är helt frivilligt. 

Detta för att studiedeltagarna skall vara så bra informerade som möjligt och ha kunskap om 

deras egna rättigheter samt förstå deltagandets innebörd.  

4.2.5 Kliniska implikationer 

Oro och nedstämdhet hos patienter med prostatacancer samt hos deras partners är ett viktigt 

område med stor klinisk relevans utifrån sjuksköterskans profession. Det ingår i 
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sjuksköterskans kompetensbeskrivning att stödja patienter och partners i syfte att främja hälsa 

och förhindra ohälsa, bemöta dem på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt tillgodose 

deras basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl psykiska, fysiska, sociala, kulturella och 

andliga (Socialstyrelsen, 2005). Det är således sjuksköterskans ansvar att bemöta oro och 

nedstämdhet hos dessa personer på ett adekvat och korrekt sätt och hjälpa dem genom 

situationen.  Resultat av eventuella kommande studier inom området kan komma att användas 

för insättande av insatser som kan behövas för patienter med prostatacancer samt deras 

partners.  

4.3 Slutsats 

Resultatet av denna förstudie tydde på att patienter med prostatacancer och partners till dessa 

skattade relativt låga nivåer av ångest och depression. Skillnaden av hur patienter och partners 

har skattat nivåer av ångest och depression kan ej presenteras som signifikant, då 

deltagarantalet var för få och analysen med Mann Whitney U-test ej är giltig. Dock såg parters 

skatta något högre nivåer av ångest och depression. Detta är intressant och väcker behov av 

fortsatt forskning för att kunna dra några slutgiltiga slutsatser samt för att eventuellt kunna 

förbättra hjälp- och stödinsatser för dessa personer inom vården.  
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