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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män i Sverige. Att få en 

cancerdiagnos innebär stress för både patienten och dess partner. 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka grad av stressreaktioner i form av 

undvikande beteende och påträngande tankar hos patienter med prostatacancer och deras 

partner. Ytterligare ett syfte var att kvalitetssäkra mätinstrumentets formulering och 

svarsalternativ. 

 

Metod: Arbetet var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen gjordes med hjälp av 

enkät “Impact of Event Scale” (IES) samt en enkät utformad enligt “The Question and 

Answer Model” (QAM) för att kvalitetssäkra IES. Enkäterna delades ut på kirurg- och 

onkologmottagningar i Uppsala och Falun under våren 2013. Studiens inklusionskriterier var 

att de patienter som tillfrågades vid ankomst till mottagningarna hade prostatacancer och en 

partner (n = 34). 12 respondenter deltog. Data analyserades deskriptivt och med Mann-

Whitey-test. 

 

Resultat: Det visade sig att patienter (n = 6) med prostatacancer har måttlig grad av 

stressreaktioner i form av undvikande beteende. Partner (n = 6) till patienter med 

prostatacancer visade sig ha kraftig grad av stressreaktioner i form av påträngande tankar. Det 

gick inte att se någon signifikant skillnad mellan patienter och partners grad av stress. 

Majoriteten av deltagarna i studien (n = 11) var säkra på sina svar i enkät IES. 

 

Slutsats: Partners tycks ha en högre grad av stress än patienter med prostatacancer, vilket går 

i linje med liknande studiers resultat. Interventioner för att nå denna grupp och se till dess 

behov är önskvärt. Fler studier fodras. Det övergripande resultatet tyder på att 

mätinstrumentet IES är av god kvalitet och mäter det som är avsett att mätas. 

 

 

 

 

Nyckelord: Påträngande tankar, undvikande beteende, prostatacancer, partners, Impact of 

Event Scale 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: Prostate cancer is the most common form of cancer among men in Sweden. 

Getting a cancer diagnosis is stressful for both the patient and their partner. 

 

Objective: The aim of this study was to investigate the degree of stress responses in the form 

of avoidance behavior and intrusive thoughts in patients with prostate cancer and their 

partners. Another purpose was to assure the quality and design of the measuring instrument 

and its response options. 

 

Method: The study had a quantitative cross-sectional design. The data was collected using the 

questionnaire "Impact of Event Scale" (IES) and by a questionnaire framed according to "The 

Question and Answer Model" (QAM) to safeguard the quality of the IES. Questionnaires 

were distributed at surgical and oncology clinics in Uppsala and Falun during the spring of 

2013. Inclusion criteria for the study were patients with prostate cancer and their partners (n = 

34). 12 respondents participated. The data were analyzed descriptively and with Mann-Whitey 

test. 

 

Results: It was found that patients (n = 6) with prostate cancer have moderate degree of stress 

responses in the form of avoidance behavior. Partners (n = 6) were found to have strong 

degree of stress responses in the form of intrusive thoughts. Any significant difference 

between patients and partners dit not appear. The majority of study participants (n = 11) were 

confident of their answers in the IES. 

 

Conclusion: Partners seem to have a higher level of stress than patients with prostate cancer, 

which is in line with similar studies' results. Interventions to reach this group and ensure its 

need is desirable. More studies are lined. The overall results indicate that the measuring 

instrument IES is of good quality and are measuring the concepts that it indicate to measure. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Prostatacancer 

I Sverige ställs diagnosen prostatacancer på ungefär 10 000 män per år, vilket gör sjukdomen 

till den vanligaste formen av cancer bland män i landet. Av de män som drabbas är cirka 

hälften över 70 år, men det är ytterst sällan någon får diagnosen innan 50 års ålder 

(Socialstyrelsen, 2007). Symtomen vid prostatacancer är ofta diffusa eller obefintliga, detta 

beror på att en prostatatumör ofta växer långsamt och vanligtvis startar i den del av prostatan 

som ligger längst ifrån urinröret. Om symtom uppstår inträffar därför dessa vanligtvis i ett 

sent stadium av sjukdomen och ger en klinisk bild i form av urinträngningar och ett ökat 

behov av att gå upp och kissa om natten (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Exempel på diagnostiska kontroller för att utreda om en patient drabbats av prostatacancer är 

att ta reda på om det finns förhöjda värden av prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet och att 

utföra rektal exploration (Gjerland, Almås & Grønseth, 2011). En lokaliserad prostatatumör är 

godartad och betyder att tumören inte spridit sig utanför prostatakörteln, denna typ utgör 90 % 

av fallen och cirka 8 av 10 patienter lever 10-15 år efter att de fått den här diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2009; Fransson, 2000). 

 

1.2 Behandling 

Det finns ingen entydlig plan för hur en patient med prostatacancer ska behandlas. En stor 

skandinavisk studie har visat att kirurgi (radikal prostatektomi) minskar risken för att dö i 

prostatacancer. Vid radikal prostatektomi opereras hela prostatakörteln och sädesblåsorna 

bort. Nackdelen med radikal prostatektomi är att operationen måste göras då tumören endast 

är lokaliserad i prostatakörteln och det kan innebära att män som aldrig skulle fått några 

symtom kommer lida av biverkningar som t.ex. impotens och inkontinens. Det kan även vara 

svårt att preoperativt försäkra sig om att cancern inte har spridit sig utanför prostatakörteln. 

Sett till de biverkningar kirurgi medför, väljer många urologer att inte behandla äldre patienter 

med asymtomstisk prostatacancer. Prostatacancern är ofta hormonkänslig och stimuleras av 

testosteron och hämmas av östrogen. Ett sätt att förändra hormonbalansen är att operera bort 

testiklarna med syfte att sänka koncentrationen av testosteron i blodet. Det är även möjligt att 

injicera läkemedel eller ta tabletter som förhindrar testiklarnas produktion av testosteron. I 

enstaka fall kan extern stålbehandling bota prostatacancern men det finns risk för att tarmen 

får strålskador. För att intern strålbehandling med inlägg av radioaktiva substanser ska vara 
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aktuell måste cancern upptäckas i ett tidigt skede och inte ha spridit sig utanför 

prostatakörteln. Intern strålbehandling ses som lovande och innebär färre biverkningar än 

radikal prostatektomi. Cytostatika har visat sig ha dålig effekt och brukar aldrig ges som 

huvudsaklig behandling (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

1.3 Psykiska påfrestningar 

Att få en cancerdiagnos innebär en påfrestning både för den drabbade och för dennes partner 

och anhöriga (Nijboer et al., 2000). Faktorer som kan leda till psykiska påfrestningar i form 

psykologisk stress och ångest visade sig vara brist på socialt, fysiskt och funktionellt 

välbefinnande (Balderson & Towell, 2003). Män med prostatacancer upplever ofta en stor 

emotionell påfrestning och minskad livskvalitet relaterat till impotens (Sanda et al., 2011). I 

en litteraturöversikt  av De Sousa, Sonavane & Mehta (2011) beskrivs att exempelvis ändrad 

kroppsuppfattning, partnerns oro och tillgivenhet kan bli ångestframkallande faktorer. Dessa 

ångestframkallande faktorer tillsammans med sjukdomsinsikt och fysiskt lidande kan leda till 

psykiska påfrestningar (Lewis, 2004). Utöver att påverka patientens livskvalitet kan 

cancerrelaterad stress påverka patientens beslut gällande sin behandling, leda till att patientens 

vårdbehov ökar och även störa pågående behandlingar (Schneiderman, Antoni, Saab & 

Ironson, 2001). I en studie av Balderson och Towell (2003) uppgav 38%  av de deltagande 

männen med prostatacancer att de besväras av psykiska påfrestningar, i form av exempelvis 

påträngande tankar och undvikande beteende. 

 

1.4 Stress - en reaktion i form av undvikande beteende och påträngande tankar 

Idag finns ingen etablerad definition för att objektivt beskriva stress, eftersom många 

människor väger in egna värderingar i begreppet (Währborg, 2002). Stress är ett allmänt 

begrepp som syftar till de reaktioner som uppstår vid olika former av påfrestningar, så kallade 

stressorer, som människan utsätts för. Det finns två huvudtyper av stress; fysisk stress och 

psykologisk stress. Senare tids forskning har visat att det ofta är den psykologiska stressen 

som leder till stressreaktioner hos patienter med prostatacancer. Reaktioner på psykologisk 

stress är ångest, som i sin tur ofta leder till stressreaktioner som undvikande beteende och 

påträngande tankar (Kristoffersen, 2005). Enligt Bisson och medarbetare (2002) menar Ford, 

Lewis och Fallowfield (1995) i sin studie att män med prostatacancer uppvisar stressymtom 

mer ofta än exempelvis depressiva symtom. Impotens, inkontinens och en upplevelse av 

förlorad manlighet är specifika stressorer hos män med prostatacancer (Manne, Badr, Zaider, 

Nelson & Kissane, 2010). 
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1.5 Partner 

Det är viktigt för både den drabbade och dennes partner att förstå hur fysiska och psykiska 

påfrestningar påverkar individen (Lewis, 2004). Under de senaste tio åren har även familj och 

närstående till personer som drabbats av cancer blivit mer prioriterade inom forskning, men 

ännu finns få studier om partners egna upplevelser i samband med behandlingen (Carlsson, 

2007). 

Partner till patienter med prostatacancer har visat sig uppleva en högre grad av ohälsa jämfört 

med den övriga befolkningen. Graden av psykisk påfrestning har visat sig vara högre hos den 

kvinnliga partnern än hos patienten med prostatacancer. Utöver den psykiska stress som 

patient och partner utsätts för kan äktenskapet påverkas negativt, relaterat till de fysiska 

symtom som impotens och inkontinens som patienter med prostatacancer ofta drabbas av. 

Evidens tyder på att patienter som är tillfredsställda i sitt äktenskap har lättare att anpassa sig 

psykosocialt. Ett förhållande av hög kvalitet har visat sig minska risken för stress i form av 

påträngande tankar och undvikande beteende. Par som lever med nydiagnostiserad 

prostatacancer rapporterar brister i kommunikationen gällande sexuella problem mer ofta än 

befolkningen i allmänhet (Manne et al., 2009). 

Manne och medarbetare (2009) menar att hög grad ömsesidig kontruktiv kommunikation 

parter emellan genererar i en lägre grad stress och ökad intimitet. Författarna påvisar även att 

undvikande av att tala om cancerrelaerade bekymmer med närstående kan leda till 

påträngande tankar och en ökad stress hos den cancersjuke. En studie om makars 

kommunikation gällande cancer har visat att partnern gynnas av en bättre kommunikation 

med patienten genom att det minskar deras osäkerhet gällande sjukdomen. Partners som 

känner en lägre känsla av hopplöshet inför framtiden visade sig förebygga känslan av 

hopplöshet hos patienten (Kershaw et al., 2008). 

1.6 Vårdens stöd och ansvar 

Inom den psykosociala cancervården har forskningen framförallt handlat om livskvalitet, 

coping och kris. Den forskning som finns är dock främst baserad på kvinnor med bröstcancer, 

vilket leder till en onyanserad bild, då det är svårt att kartlägga situationer och specifika 

problem som en cancersjuk man genomgår. Psykosociala interventioner inom vården erbjuds 

oftast till patienten i form av individuellt stöd eller gruppverksamhet. Närstående ska även 

erbjudas att delta i interventioner. Professioner som bedriver samtalsstöd och leder 
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interventioner är kuratorer, psykologer, psykosocialt utbildade sjuksköterskor, präster eller 

psykiatriker. Psykosociala interventioner kan innebära en hjälp för den drabbade att finna 

strategier för att hantera situationen personen i fråga befinner sig i. I efterförloppet av en 

cancersjukdom är det viktigt med rehablitering i form av psykosociala stödinsatser som bör 

utformas för att passa individen. Forskning har dock visat att det kan vara svårt för 

vårdpersonal att identifiera de patienter och närstående som är i behov av psykosocialt stöd. 

Det som föreslås för att identifiera dessa behov är s.k. screening i form av frågeformulär 

gällande psykisk hälsa där patienten eller närstående gör en självskattnig. Interventioner har 

visat sig vara uppskattat bland patienter och närstående. Dessa studier har haft metodologiska 

bristen som leder till svårigheter att dra slutsatser om olika interventioners förbättring av 

psykisk hälsa. De bister som har setts har varit för små undersökningsgrupper, avsaknad av en 

grupp att jämföra med och/eller avsaknad av anpassat och validerat mätinstrument för att mäta 

effekten av interventionen (Carlsson, 2007). 

1.7 Face validity och kvalitetssäkring 

Face validity används för att få en uppfattning om mätmetoden i icke-standardiserade 

enkätkonstruktioner mäter det som är avsett att mätas. Målet med face validity är att en enkät 

ska innehålla frågor vars syfte och relevans är självklara för respondenten (Streiner & 

Geoffrey, 1989). Kvalitetssäkring tillämpas för att säkerställa det som skapats har goda 

kvaliteter och egenskaper. Enligt Wallengren & Henricson (2012) menar Rolfe (2009) att det 

är läsaren som ska avgöra vilket kvalitet ett vetenskapligt dokument har. Porter (2006) menar 

dock att ansvaret för kvaliteten av vetenskapligt material ska delas lika mellan läsare och 

författare (i Wallengren & Henricson, 2012). 

1.8 Problemformulering 

För att förbättra ett projekts validitet, är det av stor betydelse att kontrollera giltighet och 

utvärdera frågeformulärens kvalitet för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt 

(Denscombe, 2009). Förstudien ingår i ett forskningsprojekt vars syfte är att beskriva 

patienter och deras eventuella partners psykosociala välbefinnande, tillfredställelse med vård 

och behov av psykosociala stödinsatser. Forskningsprojektet ämnar att inkludera ca 1500 

patienter med prostatacancer och deras partners i Uppsala-Örebro-regionen i åldern 18 år och 

uppåt. Patienterna ska ha fått sin diagnos för 6-18 månader sedan när enkäten kommer hem 

med posten. Respondenter är generellt villiga att svara på frågeformulär, men om de inte 

förstår specifika ord eller frågor kan detta leda till en rad olika felkällor i deras svar. Andra 
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specifika felkällor som kan uppstå vid frågeformulär är att respondenten missförstår, inte kan 

svara fullständigt eller inte vill svara på frågan. En enkät kan och bör bli testad för att försäkra 

sig om att de uppnår sitt syfte (Streiner & Norman, 1989). Det finns ett behov av fler studier 

på patienter med prostatacancer och deras partners stressreaktioner i form av undvikande 

beteende och påträngande tankar relaterat till sjukdomen. Förhoppningen med denna studie 

var att kunna se ett mönster i vilken typ av stressreaktioner som yttrade sig hos patienter och 

hos partners. Sjuksköterskor har ett ansvar att uppmärksamma patienter och partners som är i 

behov av psykosocialt stöd. Beroende på vad resultatet visade skulle det kunna hjälpa 

sjuksköterskor att uppmärksamma och rikta sitt stöd till de personer som är i behov av det. 

1.9 Syfte 

Syfte med denna förstudie var att studera förekomsten av stressreaktioner i form av 

undvikande beteende och påträngande tankar hos patienter med prostatacancer och deras 

partner. Ytterligare ett syfte var att kvalitetssäkra frågornas formulering och svarsalternativ. 

 

1.10 Frågeställningar 

1. Vilken är förekomsten av undvikande beteende och påträngande tankar hos 

patienter med prostatacancer och dess partner? 

2. Finns det skillnader gällande grad av undvikande beteende och påträngande tankar 

hos patienter med prostatacancers jämfört med deras partner? 

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

Model” (QAM), när de besvarar frågeformuläret ”Impact of Event Scale” (IES)? 

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

En kvantitativ enkätstudie användes. Det var en tvärsnittsstudie då endast ett mätningstillfälle 

skedde. Enkät valdes för att överskådligt kunna studera förekomst och skillnader i 

respondenternas svar och eftersom respondenterna var utspridda över ett stort geografiskt 

område, samt för att upprätthålla studiens anonymitet. Enkät ger även möjlighet till att 

inkludera fler respondenter i studien, då studietiden var begränsad (Polit & Beck, 2014). IES 

är en beprövad enkät för att ta reda på grad av stress i form av påträngande tankar och 

undvikande beteende (Horowitz, Wilner & Alvarez,1979), vilket passar studiens syfte. QAM 

användes för att testa reliabiliteten på IES. 
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2.2 Urval 

Bekvämlighetsurval valdes på grund av studiens begränsade tidsram. Studiens 

inklusionskriterier är att de patienter som tillfrågas vid ankomst till kirurg- och 

onkologmottagningarna har prostatacancer och en partner. Under våren 2013 tillfrågades 

totalt 17 patienter och 17 partner att delta i studien, 30 personer från Uppsala och 4 personer 

från Falun. Av alla tillfrågade valde 13 att delta. En av patienternas partner skickade inte in 

sin enkät, varför denna patient uteslöts från studien. Det slutgiltiga antalet deltagare blev 6 

patienter och 6 partner. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Verksamhetschef och berörd personal på prostatacancermottagningar i Falun och Uppsala 

 informerades om studien och accepterade att den genomfördes på deras klinik. Deltagarna 

fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte och att resultat skulle analyseras 

konfidentiellt genom kodning samt att deras medverkade förhoppningsvis skulle komma att 

gynna framtida vård för patient och dess partner. Vidare informerades deltagarna att den 

uppskattade att svara på enkäten var trettio minuter och att resultatet kommer att publiceras i 

form av examensarbete vid Uppsala universitet samt i eventuella vetenskapliga tidsskrifter 

som intresserade har möjlighet att ta del av. Kontaktsjuksköterskor delade ut formulären i 

Falun och författarna till studien delade ut formulären i Uppsala till de som accepterade 

deltagande i förstudien. Samtliga deltagare fick en enkät var för sedan skicka in de till 

Institutionen för vårdvetenskap vid Uppsala universitet i frankerade svarskuvert. 

 

2.4 Instrument och datainsamlingsmetod 

För att kunna studera patienters och partners grad av undvikande beteende och påträngande 

tankar  relaterat till sjukdomen tillämpades den standardiserade enkäten Impact of Event Scale 

(IES). IES är ett instrument utvecklat av Horowitz och medarbetare (1979) som mäter den 

nuvarande graden av den subjektiva graden stress av en särskild händelse, IES. Detta 

mätinstrument kan till fördel användas för att följa individen över tid efter förekomsten av 

särskild händelse, jämföra olika gruppers grad av subjektivt lidande efter en särskild 

livserfarenhet eller skillnaden mellan olika populationers påverkan av särskilda livshändelser. 

Tidigare metoder för att uppnå dessa resultat har varit begränsade. Författarna menar att de 

har utvecklat ett mätinstrument med bredare tillämpning. Skalan innehåller 15 påståenden (två 

delskalor) som mäter graden av undvikande beteende och påträngande tankar. Åtta av 

frågorna mäter graden av undvikande beteende och sju av frågorna mäter graden av 
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påträngande tankar, se bilaga 1. Poängen varierar mellan 0 och 75 totalt för de båda 

delskalorna. För delskalan gällande påträngande tankar kan ge poäng mellan 0-35 och 

delskalan gällande undvikande tankar kan ge poäng mellan 0-40. Genom att addera poängen i 

de två delskalorna var för sig, går det att påvisa om personen i fråga har symtom på stress. 

Stressymtom delas in i tre kategorier; 0 - 8 p innebär inga symtom på stress, 9 - 19 p innebär 

måttliga symtom och 20-40 p innebär att personen i fråga har kraftiga symtom på stress 

(Horowitz et al., 1979).   

 

Kvalitetssäkring av IES gjordes med hjälp av en icke-standardiserad enkät utformad enligt 

“The Question and Answer Model” (QAM). QAM är en modell utformad av Tourangeau och 

medarbetare (2000) gällande processen av hur respondenter svarar på enkäter (i McColl, 

Meadows & Barofsky, 2003). Modellen innehåller fyra steg; Förståelse, minne, tolkningar 

och respons. Det första steget i processen innebär en tolkning för att skapa sig förståelse för 

frågan för att sedan kunna identifiera vilken typ av information som forskaren söker. 

Missförstånd gällande dessa faktorer kan leda till att svaren mister sin validitet och reliabilitet. 

Respondenten söker efter svaret genom att försöka komma ihåg det som krävs för att kunna 

svara på frågan, då respondenten inte minns rätt eller lägger till avseende luckor i minnet kan 

det leda till ett felaktigt resultat. Det slutgiltiga steget i processen innebär kartläggning av det 

genomtänkta svaret för att det ska passa in i det olika svarskategorier. Valet av kategori kan 

kompliceras då respondenten inte ser sig passa in i något av de följande svarsalternativen. För 

att uppnå ”face validity” på den icke-standardiserade enkäten utformad enligt QAM 

tillfrågades experter inom området. Den icke-standardiserade enkäten innehöll 

frågeställningar såsom; Vilken tidsperiod hade du i åtanke då du svarade på frågorna?, Om 

du inte är helt säker på dina svar, vad beror det på? och Har omgivningens krav och 

förväntningar på dig påverkat hur du valt att besvara frågorna? (McColl et al.,2003). 

Beroende på frågornas utformning kunde respondenterna svara genom numeriska skalor eller 

föreslagna/egna alternativ, se bilaga 2. 

 

2.7 Bearbeting och analys av data 

För att kunna analysera erhållen data användes det statistiska programmet SPSS 21. 

Frågeställning 1 och 2 analyserades genom deskriptiv analys för att ta reda på frekvenser, 

medelvärden och variationsvidd. Mann-Whitney-test tillämpades för att studera frågeställning 

3. 
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2.8 Etiska överväganden 

Studien utförs enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. En 

ansökning om etikprövning behövs ej, då studien faller inom ramen av högskoleutbildning 

och huvudstudien är etiskt granskad (Dnr 2012/390). Till studieenkäterna följde skriftlig 

information om studiens syfte samt ett dokument för samtycke, för att tydliggöra för 

deltagarna att det är frivilligt att delta och att ett missnöjt svar inte kommer leda till försämrad 

vård. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 

förklara varför, i enighet med Codex (2013). Enkäten innehåller en rad frågor som kan 

uppfattas som intima och personliga, vilket skulle kunna ge upphov till olustkänslor hos 

patient och partner. Trots att det kan utlösa olustiga känslor hos deltagarna kan det positiva 

från denna studie överväga i den etiska frågan. Genom att undersöka dessa patienters 

synpunkter och önskemål finns det möjlighet att använda det till förändringar och förbättring 

av vården. Detta etiska övervägande går att finna stöd för i sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande (International Council of Nurses, 2008). 

 

3. RESULTAT 

 

3.1 Demografisk bakgrundsdata för studiens respondenter 

Medelåldern för de deltagande patienterna (n = 6)  var 69 år. Hälften av patienterna hade 

grundskoleutbildning. Fem av de deltagande patienterna uppgav att de hade stöd inom 

familjen gällande sjukdomen. Två hade stöd av sin partner, två av sina barn och en av 

patienterna uppgav att de hade stöd från både partner och barn. Fem av patienterna hade stöd 

från någon utanför familjen. Medelåldern för partners (n = 6) var 73 år. Fem i gruppen av 

partners hade grundskoleutbildning. Hälften av samtliga deltagare hade en årsinkomst mellan 

100000 – 300000 kr/år i hushållet. Alla partners uppgav att de hade stöd inom familjen.  Alla 

inom gruppen av partners rapporterade att de hade stöd utanför familjen, varav tre 

rapporterade att de hade stöd av sina anhöriga och en av ett syskon. Samtliga av studiens 

deltagare hade haft sin diagnos i minst fyra år och som mest i sju år (medelvärde = 5 år), 

bortfall i form av två patienter och två partners. Se Tabell 1. 
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Tabell 1. Demografisk bakgrundsdata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Förekomst av stress i form av påträngande tankar och undvikande beteende 

Patienter uttryckte en högre grad av undvikande beteende (n = 6, medelvärde = 10,33) 

relaterat till påträngande tankar (n = 6, medelvärde = 5,5). Patienter hade inga symtom på 

stress gällande påträngande tankar, de rapporterade dock måttliga symtom på stress i from av 

undvikande beteende. Det visade sig att partners hade högre grad av påträngande tankar (n = 

6, medelvärde = 12,5) relaterat till undvikande beteende (n = 6, medelvärde = 8,83). Partners 

hade måttliga symtom gällande stress i form av undvikande beteende och kraftiga symtom 

gällande pårängande tankar. Se tabell 2. 
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Tabell 2. Förekomst av undvikande beteende och påträngande tankar  

 Patient  Partner 

Förekomst n = 6  n = 6 

    

Påträngande tankar    

Medelvärde 5,5  12,5 

Max 13  20 

Min 0  2 

    

Undvikande beteende    

Medelvärde 10,33  8,83 

Max 16  14 

Min 0  3 

    

Sammanlagd summa    

Medelvärde 15,83  21,33 

Max 29  32 

Min 0  12 

 

 

3.3 Skillnader gällande grad av undvikande beteende och påträngande tankar mellan 

patienter och deras partner 

Det fanns ingen signifikant skillnad gällande grad av undvikande beteende hos patienter med 

prostatacancer jämfört med partners (n = 6, z = -1,651, p = ,099, two-tailed). Signifikant 

skillnad gällande grad av påträngande tankar hos patienter jämfört med partners kunde inte 

heller påvisas (n = 6, z = -,092, p = ,926, two-tailed). 

 

3.4 Påverkan hos studiedeltagarna av faktorerna i QAM, när de besvarar 

frågeformuläret IES 

Majoriteten av respondenterna (n=11) rapporterade att de var säkra på sina svar i enkät IES. 

Medelvärdet på patienters skattning av hur säker de var på sina svar var på sina svar var 9,88, 

vilket inte gav de någon anledning till att besvara frågorna som gällde anledning till varför det 
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fanns osäkerhet i besvarande av enkät IES. Partners skattning av sin säkerhet i besvarande av 

frågorna i enkät IES var 9,17. En partner valde att ge orsaker till varför det fanns osäkerhet 

gällande besvarande av enkät IES. Partnern rapporterade att frågorna alltid var irrelevanta för 

sin situation, att det hade lagt det bakom sig och att alla frågor innehöll ord som var svåra att 

förstå. På frågan om respondenterna hade påverkats av omgivningens krav och förväntningar 

gällande sina svar på enkät IES svarade patienterna (n=5) att de inte hade påverkats. 

Patienternas (n=5) skattning av påverkan på omgivningens krav hade ett medelvärde på 1,7. 

Partners (n = 6) rapporterade att de påverkats av sina egna krav och förväntningar när det 

besvarade enkät IES till ett medelvärde av 2. Partners (n =6) hade påverkats av sina egna krav 

och förväntningar till ett medelvärde av 4,8. Se tabell 3. 

 

Tabell 3. Säkerhet på svar och påverkan vid besvarande av enkät IES 

 
 

4. DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Patienter hade högre andel undvikande beteende än partners medan partners hade en högre 

andel påträngande tankar. Gällande demografisk bakgrundsdata i denna studie rapporterade 

partners sig ha en aning mer stöd inom familjen samt utanför familjen, i jämförelse med 

patienter. Det övergripande resultatet av kvalitetssäkring av IES var att partners var mer 
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osäkra på sina svar i IES relaterat till patienterna. Partners hade även påverkats mer än 

patienter av sina egna och utomståendes krav och förväntningar  när det svarade på enkät IES. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

De partners som studerats i denna studie hade i högre grad stress i form av påträngande tankar 

än patienterna. Patienterna hade dock högre grad av undvikande beteende. Chambers et al. 

(2011) har även sett en större mängd påträngande tankar hos partnern medan patienten har 

haft mer undvikande beteende relaterat till sin prostatacancerdiagnos. En tidigare studie där 

deltagarna hade haft sin diagnos i snitt 83 dagar har visat att partner till patienter med 

prostatacancer har haft högre grad av både påträngande tankar och undvikande beteende än 

patienten (Fagundes, Berg & Wiebe, 2012). I vår studie var det i snitt 5 år sedan diagnosen 

gavs, det skulle kunna innebära att patienter med nydiagnostiserad cancer i högre grad 

förnekar sina symtom på stress och att partners har en större högre grad av stress när 

diagnosen är ny. Kershaw et al. (2008) menar att god kommunikation är en skyddande faktor 

till stress relaterat till prostatacancer och att en bristande kommunikation kan leda till känslor 

av hopplöshet hos partnern. Det skulle kunna vara en av orsakerna till att studiens partners 

upplever kraftiga symtom på stress. 

 

Tidigare studie (Chambers et al., 2011) har visat en lägre årsinkomst och brist på arbete är 

riskfaktorer för stress i form av påträngande tankar och undvikande beteende relaterat till 

prostatacancer. Föreliggande studie avsåg att studera detta, men pga för lågt deltagande så 

omöjliggjordes detta. Det var svårt att se någon påverkan av demografisk bakgrund relaterat 

till påträngande tankar och undvikande beteende. Samtliga av studiens deltagare hade nått 

pensionsålder och även det utgjorde en svårighet att studera socioekonomiska faktorer i form 

av arbete relaterat till stressreaktioner. Det går dock att diskutera om graden av stressfaktorer i 

form av påträngande tankar och undvikande beteende är påtagliga just för att studiens 

deltagare är äldre. Sveriges Pensionärsförbund (2012)  menar att ett stort antal av Sveriges 

pensionärer lider av psykisk ohälsa i form av ångestsjukdom, depression och nedstämdhet. 

Dagens pensionärer tillhör en generation många gånger har ett gammeldags synsätt där 

psykisk ohälsa är något skamligt och något som man inte talar om. Det äldre synsättet på 

psykisk ohälsa som något skamligt skulle kunna vara en förklaring till varför patienter med 

prostatacancer har stressfaktorer i form av undvikande beteende. 

Eftersom deltagarna i studien var kopplade till varandra i form av par fick de t ex samma 

årsinkomst per hushåll och därav kunde ingen jämförelse göras. Inte heller kunde några 
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analyser utföras avseende skillnader i utbildningsnivå eller upplevt stöd inom eller utom 

familjen. Partners hade en marginellt lägre utbildningsnivå än patienter. Vi anser inte att nivå 

av utbildning har påverkat vårt resultat pga av den marginella skillnaden samt att deltagarna 

är från en tid då utbildning inte hade samma socioekonomiska status som idag. 

 

Något som inte förekom i vår studie var vilket kön partnern hade men för att se till tidigare 

studier har majoriteten av partners varit kvinnor (Manne et al. 2009). Om vi antar att det även 

var majoritet av kvinnliga partners i vår studie skulle det kunna antas att skillnaden mellan 

män och kvinnor i grad av stress är något som går att se i även övriga samhället. Det finns 

skrifter långt tillbaka som beskriver vad som är manligt och vad som är kvinnligt. De 

egenskaper som genom tiderna förknippats med kvinnlighet är bland annat passivitet och 

omhändetagande. Manliga egenskaper har setts vara bland annat aktivitet och psykisk och 

fysisk styrka. Förhållandet mellan det manliga och kvinnliga har ibland beskrivits som 

antagonister men även komplementärt. Det kvinnliga har dock oavsett syn uppfattats som 

underordnat det manliga. Kvinnor anses ha närmare kontakt med sina känslor och har en 

förmåga att uttrycka känslor. Det finns även en uppfattning om att män inte är lika känsliga 

som kvinnor (Bergenheim, 1997). Könskonstruktionen i samhälle skulle kunna vara en orsak 

till varför patienter upplever mer undvikande beteende och partners mer påträngande känslor. 

Det undvikande beteendet skulle kunna vara en produkt av en försvarsmekanism för att kunna 

hantera sin situation. Kvinnors förmåga till att uttrycka känslor skulle även kunna kopplas 

samman med att vårt resultat då partners rapporterar att de i större utsträckning har stöd inom 

och utom familjen jämfört med patienter. 

 

Studiens deltagare ansåg sig till stor del vara säkra på svaren de uppgav i enkät IES. En av 

deltagarna, en partner, ansåg sig tvivla på sina svar i IES och anledningarna som gavs var; 

“Frågorna kändes inte relevanta/giltiga för min situation”, “Jag har lagt det bakom mig” och 

“frågorna innehöll ord som jag inte förstod”. IES utformades av Horowitz och medarbetare 

(1979) och det skulle kunna vara så att denna enkät tillhör svunnen tid och ett föråldrat språk. 

Det skulle kunna innebära att formuläret inte är gångbart på samma sätt idag som det var när 

det utformades och skulle behövas uppdateras. Detta tror vi inte var av stor relevans för 

föreliggande studiedeltagare då medelåldern var 69 år för patienter och 73 för partners, det 

kan tänkas att de är bekant med de äldre formuleringarna. Faran som vi kan se med att 

använda en beprövad och erkänd enkät som IES är att den kan antas vara valid och relibel just 

för att den har använts flitigt i många år. Kvalitetssäkring är önskvärt för att kunna lita på det 
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resultat som föreligger. Eftersom det endast var en av deltagarna som tycktes ha svårigheter 

att besvara frågorna i IES kan vi spekulera i att enkäten mäter det som är avsett att mätas 

(Steirner & Norman, 1989). 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Metodval 

En kvantitativ tvärsnittsstudie var metodvalet för denna studie, vilket innebär att 

urvalsgruppen bildar en ögonblicksbild av det fenomen som studeras. Enkäter är ett vanligt 

mätinstrument vid tvärsnittsstudier (Ejlersson, 2003), något som tillämpades även i denna 

studie. En kvalitativ metod i form av intervjuer hade kunnat användas som analysverktyg för 

frågeställningarna gällande IES, men vissa frågor ansågs för känsliga eller privata att svara på 

under en intervju samt att antalet deltagare förväntades sjunka vid kvalitativ metod. 

Kvantitativ metod valdes även för att besvara frågeställningen gällande kvalitetssäkring, 

eftersom intervjuer antogs ta för mycket tid och därmed falla utanför studiens tidsram. 

 

Urval och bortfall 

Ett representativt urval är ett vars egenskaper nära överensstämmer med den population som 

avses att applicera studieresultaten på. Bias innebär förekomsten av systematisk över- eller 

underrepresentation av viktiga egenskaper hos personer i urvalet. Risken för bias ökar i de 

studier som använder icke slumpmässiga metoder, eftersom alla som uppfyller 

inkusionskriterierna inte tillfrågas och vidare inte får samma chans att ingå i urvalet. Detta är 

en metodologisk svaghet i alla icke slumpmäsiga studier, eftersom möjligheten att uppnå ett 

representativt urval minskar (Polit & Beck, 2014). Flera av de patienter som tillfrågades under 

de dagar då datainsamlingen på onkologmottagningen i Uppsala genomfördes befann sig på 

avdelningen för att delta i andra studier. Patienter som är med i flera studier besöker 

mottagningen mer ofta än andra anslutna patienter, vilket ökar risken för att studien innehåller 

över- eller underrepresentation av, för studiesyftet, viktiga egenskaper hos urvalet. För att alla 

som uppfyllde inklusionskriterierna skulle få samma chans att delta i studien hade det krävts 

ett utskick av enkäter till ett slumpmässigt urval av alla anslutna patienter. 

 

Urvalets storlek, det vill säga antalet studiedeltagare, är ofta ett stort problem i kvantitativa 

studier. Risken för missuppfattningar under resultatanalysen ökar om urvalet är för litet. Ett 

stort urval kan inte väga upp för en bristande metodik och vidare finns ingen enkel formel för 
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att bestämma hur stort ett urval ska vara, men ett stort icke-randomiserat urval är alltid bättre 

än ett litet (Polit & Beck, 2014). Anledningen till att möta patienterna vid datainsamlingen i 

Uppsala, istället för att skicka ut enkäterna via post eller låta avdelningspersonalen dela ut 

enkäterna, grundade i en förhoppning om ett lågt bortfall. Trots detta valde mer än hälften av 

de tillfrågade att tacka nej. Flera av patienterna som avböjde medverkan i studien uppgav att 

detta berodde på att de redan var involverade i en eller flera studier. Bortfallet kan också antas 

stå i relation till att enkäten innehöll ett stort antal frågor, samt att de tillfrågade blev 

informerade om att svarstiden hade uppskattats till en halvtimme, vilket kan ha påverkat de 

tillfrågades attityder negativt till att medverka. Något som bör uppmärksammas är att få 

partners medverkade vid tillfällena för datainsamlingen och därför inte fick något personligt 

möte, vilket också kan ha påverkat bortfallet. I Falun var det vårdpersonalen som stod för att 

tillfråga patienterna. Endast 2 patienter och 2 anhöriga blev tillfrågade i Falun, vilket kan 

styrka vår teori om att det är av fördel att som studieförfattare presentera sin studie och 

rekrytera sina deltagare. Detta kan bero på att sjukvårdspersonal, även när de vill hjälpa till, 

redan har väldigt mycket att göra och därför inte hinner engagera sig i alla nya studier som 

ska genomföras på deras avdelningar. 

 

Mätinstrument 

Den grad av precision och enhetlighet av information som erhållits i en studie kallas 

reliabilitet. Begreppet syftar ofta till de metoder som används för att mäta variabler och det är 

en viktig del vid tolkning av statistiska analyser. Statistisk reliabilitet avser sannolikheten att 

samma resultat skulle erhållas med ett nytt studieurval, det vill säga att resultaten är en 

korrekt återspegling av en större grupp än de unika individer som deltog i studien. Validitet är 

ett mer komplext begrepp som i huvudsak avser att mäta ”sundheten” i ett studieresultat. 

Liksom reliabilitet är validitet ett viktigt kriterium för att utvärdera att valda mätmetoder 

mäter det som de avser att mäta. Generaliserbarhet innebär att resultatet ska kunna appliceras 

på andra grupper än studieurvalet. För att detta ska vara möjligt krävs att studiedesignen har 

en stark reliabilitet och validitet, samt att studieurvalet motsvarar den grupp som avses att 

applicera studieresultaten på (Polit & Beck, 2014). Förutsättningen för generaliserbarheten i 

denna studie var god; studieurvalet var män med prostatacancer och deras partners, vilket 

också var den grupp som resultatet avsågs att appliceras på, en standardiserad enkät (IES) 

skulle användas och kvalitetssäkringen av denna enkät skulle ske genom en icke-

standardiserad enkät (QAM) som enligt experter nått upp till face validity. Efter att studien 

genomförts kan det dock konstateras att reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för studien 
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är låg. Detta beror på flera faktorer, bland annat att metoden inte var slumpmässig, att urvalet 

var litet och bortfallet stort. Det uppstod också svårigheter i att analysera i vilken utsträckning 

patienter och partners påverkades av varandra när de svarade på frågorna, det vill säga om 

svaren ska tolkas som beroende eller oberoende av varandra. 

 

Som nämnts i resultatdiskussionen var det bara en person som svarat att hen inte var helt 

säker på sina svar i IES, vilket kan tolkas som att IES-enkäten var tydligt formulerad. Dock 

har vi funnit flera dilemman med kvalitetssäkringen (QAM-enkäten). Om en respondent 

exempelvis skulle ha velat svara på frågan “Om du inte är helt säker på dina svar, vad beror 

det på?” gällande IES-enkäten, kunde hen välja på ett antal olika förslag och/eller skriva egna 

alternativ för att sedan kryssa i hur ofta det förekom genom att kryssa något av svaren 

 "stämmer inte alls", "stämmer inte", "stämmer ofta" eller "stämmer alltid". De första två 

alternativen "stämmer inte alls" och "stämmer inte", betyder samma sak och borde 

alternativen istället ha varit "stämmer inte alls" och "stämmer sällan". En annan brist i 

kvalitetssäkringen var att den innebar svårigheter för respondenten att kunna precisera vilka 

frågor i IES som hen eventuellt upplevde otydliga. För att hjälpa respondenten med detta 

skulle en frågeställning som "vilka frågor i IES kände du dig osäker på när du svarade?" 

behövts. Dessa metodologiska brister tycks inte ha påverkat vårt resultat, eftersom majoriteten 

av studiens respondenter rapporterade säkerhet vid besvarande av enkät IES. Om kommande 

studier vill använda denna icke-standardiserade enkät, bör ovan nämnda svarsalternativ 

omformuleras och en frågeställning adderas. Att genom en enkät beskriva vilka oklarheter 

som uppstod i vilka frågor kan innebära en komplicerad och tidskrävande procedur för 

respondenten. Kanske hade kvalitetssäkringen gett andra resultat om den istället erhållits med 

hjälp av en kvalitativ metod, dvs genom intervjuer. Om så vore fallet, hade respondenten 

kunnat förklara var i IES det eventuellt uppstått oklarheter på ett, för författarna, tydligare 

sätt. 

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag till vidare studier 

Fagundes et al. (2012) menar att både patienten med prostatacancer och dess partner drabbas 

av stress framförallt i form av påträngande tankar. Denna förståelse för hur patient och dess 

partner ömsesidigt påverkar varandra menar författarna kan användas av sjukvården för att ge 

denna patientgrupp en bättre vård. Detta går i linje med vår studies resultat då både patient 

och partner tycks tyngas av påträngande tankar och undvikande beteende. Vi kunde se en 

ökad grad av påträngande tankar hos partners och anser därför att interventioner bör anpassas 
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på olika sätt till patient och partner, för att se de olika gruppernas specifika behov. Detta 

överensstämmer med litteratur inom området som pekar på att interventioner bör erbjudas till 

både patient och partner, samt att screening genom frågeformuär om psykisk hälsa kan vara 

vägen till ett individanpassat psykosocialt stöd från vårdgivare (Carlsson, 2007). För att få en 

tydligare bild av patienter med prostatacancer och partners individuella behov av psykosocialt 

stöd bör ytterligare studier göras. Vi föreslår att socioekonomisk, medicinsk och demografisk 

bakgrunddata ska beaktas i kommande studier för att stödet från vårdgivare ska bli så 

individanpassat som möjligt. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har uttryckt svårigheter i att identifiera patienter i behov av 

psykosocialt stöd (Carlsson, 2007). Vår kvalitetssäkring enligt QAM tyder på att enkät IES 

har reliabilitet och har validitet, därav föreslår vi att det är ett instrument som bör användas 

inom hälso- och sjukvård för att identifiera patienter och partners grad av stress i form av 

påträngande tankar och undvikande beteende. 

 

4.5 Slutsats 

Partners tycks ha en högre grad av stress än patienter med prostatacancer. Interventioner för 

att nå denna grupp och se till dess behov är önskvärt. Fler studier fodras. Det övergripande 

resultatet tyder på att mätinstrumentet IES är av god kvalitet och mäter det som är avsett att 

mätas. För att som sjuksköterska ska kunna se patienter med prostatacancer och dess partners 

behov av psykosocialt stöd är denna studie ett steg i rätt riktning, ytterligare studier är dock 

önskvärt. 
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Bilaga 2 

Kod nr.......... 

 
1. Vilken tidsperiod hade du i åtanke då du svarade på frågorna? 

De senaste 3 månaderna  □ 

Den senaste månaden □ 

Den senaste veckan □ 

Idag □ 

Annan tidsperiod, nämligen;  

 

 
2. Hur säker är du på dina svar?  
 
Mycket  
osäker (0)                                                                                                                                      Helt säker (10) 
 

   
 
 

 

 
Syftet med att genomföra denna enkätstudie är att undersöka så att de frågeformulär som används vid studier 

inom sjukvården är pålitliga och väl utformade, för att ge så korrekta resultat som möjligt. Inom sjukvården 

genomförs ett flertal studier för att undersöka vården, detta för att på sikt kunna erbjuda insatser som leder till 

en förbättrad vård.  

 

Den här enkäten baseras på det tidigare frågeformuläret, frågorna som du har besvarat och deras uppbyggnad. 

Vi är särskild intresserade av att få information om orsaker som gör att du inte är helt säker på dina svar.  

 

Du svarar på flervalsfrågorna genom att sätta ett tydligt kryss i rutan bredvid svarsalternativet som 

överensstämmer bäst med verkligheten. Skalfrågorna svarar du på genom att sätta ett kryss på linjen. Vänligen 

kontrollera att du svarat på samtliga frågor. 
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3. Om du inte är helt säker på dina svar, vad beror det på?  

Nedan följer några förslag på olika orsaker till ev. osäkerhet i svaren. Markera med ett kryss för vilket 

svarsalternativ som överensstämmer med din uppfattning. Om något förslag orsakat en osäkerhet hos dig 

avseende hur du svarat vill vi gärna att du för varje orsak markerar i det föregående frågeformuläret vilka frågor 

det gäller och om möjligt beskriver varför. 

 

Exempel: 

Du tycker att fråga 3 i föregående frågeformulär var svår att svara på. Därför gör du gör en markering bredvid 

den frågan och skriver varför frågan var svår att svara på, exempelvis ”Jag blir illa berörd av frågan”. 

                                                                                        Stämmer     Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                                                                        inte alls       inte              ofta             alltid 
1. Jag mindes inte hur det var för mig □             □           □             □ 

2. Frågorna kändes inte relevanta/giltiga för min 

situation 
□             □           □             □ 

3. Jag har lagt det bakom mig □             □           □             □ 
4. Jag blir illa berörd av frågorna □             □           □             □ 

5. Frågorna var otydligt formulerade □             □           □             □ 

6. Frågorna innehöll ord som jag inte förstod □             □           □             □ 

7. Svarsalternativen passade inte mig □             □           □             □ 

8. Kände mig inte bekväm med att svara 

sanningsenligt på frågorna 
 

□             □           □             □ 
9. Andra orsaker, nämligen;       _______________________________ 

 
 
4. Har omgivningens krav och förväntningar på dig påverkat hur du valt att besvara 
frågorna?   
 
Nej, inte alls (0)                                                            Ja, i hög grad (10) 

 

 

 

 

 

 

9 
  

8 
  

7 
  

6 
  

5 
  

4 
  

3   2 0 0 1 01 0 0 
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5. Har dina egna krav och förväntningar på dig själv påverkat hur du valt att besvara 

frågorna? 

 
Nej, inte alls (0)                              Ja, i hög grad (10)        

 

 

 

 
 

9  8  7  6  5  4  3  2 0 1 0 0 


