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Sammanfattning 

Bakgrund: Testikelcancer uppkommer främst hos män under 35 års ålder. 

Mortaliteten har minskat i de flesta länder samtidigt som incidensen beräknas att öka. 

Orsaken till insjuknandet av testikelcancer är okänd. En knöl i testikeln är oftast det 

vanligaste symtomet på testikelcancer. Sjuksköterskor beskrev en brist i kunskap 

angående testikelcancer. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av 

testikelcancer. Metod: Arbetet genomfördes som en allmän litteraturstudie. 

Datainsamlingen utfördes i tre databaser med inriktning på omvårdnadsforskning. 

Vetenskaplig kvalitet bedömdes och innehållsgranskningar genomfördes vilket 

genererade i tio resultatartiklar. Databearbetningen genomfördes som en 

innehållsanalys i fem steg. Resultat: Resultatet presenterades genom följande 

huvudteman: En vändpunkt i livet, Behandlingen gav besvär, Känslorna av 

maskulinitet påverkades och Oro inför framtiden. Det framkom i resultatet att få ett 

cancerbesked var en chockartad upplevelse. Fatigue, hårförlust och kirurgiska ärr 

upplevdes vara de mest besvärande biverkningarna. Patienterna upplevde att sin 

maskulinitet påverkades på olika sätt och fertilitet betraktades som en viktig aspekt. 

Det framkom att patienterna upplevde oro inför framtida förhållande och att 

återinsjukna i cancer. Slutsats: Sjuksköterskor behöver förståelse för patienternas 

upplevelser utav testikelcancer och därmed behövs mer forskning för att kunna 

bedriva en god evidensbaserad omvårdnad.
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Abstract 

Background: Testicular cancer occurs primarily in men under the age of 35. The 

mortality has decreased in most countries and at the same time is the incidence 

expected to increase. The cause of testicular cancer is unknown. A lump in the testicle 

is the most common symptom of testicular cancer. Nurses has described a lack of 

knowledge about testicular cancer. Aim: The aim of the study was to describe 

patients experiences of testicular cancer. Method: The study was conducted as a 

general literature study. The datacollection was from three databases who had focus 

on nursing science. The research quality was assessed and content reviews was 

conducted which generated in ten resultarticles. The data processing was performed 

as a content analysis in five steps. Result: The result is presented through the 

following main themes: A turning point in life, The treatment caused problems, The 

feelings of masculinity were affected and Concerns about the future. It appeared in the 

results that receving cancer was a shocking experience. Fatigue, hair loss and surgical 

scars were found to be the most bothersome side effects. The patients felt that their 

masculinity was affected in different ways and fertility was considered an important 

aspect. It emerged that patients experienced worries about future relationships and to 

re-illness in cancer.  Conclusion: Nurses need to understand patients experiences of 

testicular cancer and with that more research is required to able to conduct a good 

evidence-based nursing.  
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Inledning  

Förekomsten av testikelcancer i Sverige är vanligare hos personer under 35 års ålder 

(Ylönen, Jyrkkiö, Pukkala, Syvänen och Boström, 2018). Fortsättningsvis skrev 

Ylönen et al. (2018) att under de senaste åren har förekomsten av testikelcancer ökat i 

Sverige med ett insjuknande från 2.3 per 100 000 invånare år 1960, till 7.1 per 

100 000 invånare år 2012. Cornet et al. (2013) redovisade trenden om förekomsten av 

testikelcancer kommer att öka med 24% framtill år 2025 i Europa. Däremot har 

dödligheten av testikelcancer minskat internationellt enligt Park, Kim, Elghiaty och 

Ham (2018), bortsett ifrån Kroatien och Brasilien där dödligheten har ökat. År 2012 

avled ca 10 400 personer i testikelcancer världen över, varav 119 personer i 

Nordeuropa (Park et al., 2018). Enligt Damber (2012) har dödligheten i testikelcancer 

minskat kraftigt, från 50% före år 1970 till mindre än 5% år 2012. 

 

Cancerbeskedet vid testikelcancer kommer oftast i en tid i livet då den personliga 

identiteten formas och hälsan är något som är taget för givet (Schepisi, 2019). Den 

vanligaste behandlingen för testikelcancer är att avlägsna den drabbade testikeln, 

enligt Damber (2012). Detta kan påverka patientens kroppsbild och maskulinitet 

negativt då en testikel är ett organ med symbolisk status för manlighet. Den främsta 

oron för denna patientgrupp är inför familjebildning, relationer, arbetslivet och den 

sexuella funktionen (Schepisi, 2019).  

 

Sjuksköterskor upplevde hinder i att föra samtal om sexuella aspekter med patienter 

med testikelcancer på grund av bristande kunskap (Moore, Higgins och Sharek 

(2013). Därför ämnar detta arbete att beskriva patienters upplevelser av testikelcancer 

för att skapa en bredare kunskap som kan bidra till en ökad förståelse för denna 

patientgrupp.  

 

Bakgrund 

Testikelcancer 

Testikelcancer är en sjukdom som innebär att en tumör växer inne i testikeln. Damber 

(2012) skrev om två former av testikelcancer, seminom och non-seminom. Seminom 

är den vanligaste formen av testikelcancer och uppkommer främst hos män mellan 

30–40 år. Non-seminom uppkommer oftast hos yngre män i åldrar 20–30 år och är 

den mest aggressiva formen. I föreliggande litteraturstudie kommer båda formerna 

benämnas som testikelcancer. Fortsättningsvis skrev Damber (2012) att båda 

formerna kan metastasera till andra organ, i första hand till lymfkörtlarna. Vid 

testikelcancer är det vanligaste alternativet till behandling orkidektomi, som innebär 

att den drabbade testikeln opereras bort. Beroende på vilken form och utbredning 

tumören har kan det vara aktuellt med cytostatikabehandling och dessutom 

strålbehandling (Damber, 2012). De flesta patienter med testikelcancer genomgår en 

orkidektomi och ungefär hälften av patienterna får därefter behandling med 
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cytostatika (Vehling et al., 2015; Pühse et al., 2011). 

 

Kända riskfaktorer för utvecklandet av testikelcancer är ärftliga faktorer, 

hormonrubbningar i fosterstadiet, testisatrofi, testikelretention, tidigare cancer i den 

ena testikeln, missbildningar i genitalierna och infertilitet. Vanliga symtom på 

testikelcancer är att en knöl upptäcks i testikeln, att testikeln ändrar form och storlek 

samt att det kan uppstå en molande smärta (Damber, 2012). Dessutom är 

tarmproblematik, hematuri, sexuell dysfunktion, viktnedgång och ryggsmärta 

potentiella symtom för testikelcancer, enligt Casey, Grainger, Butler, McDermott och 

Thornhill (2010). Det finns ingen konstaterad orsak till uppkomsten av testikelcancer 

(Damber, 2012).  

Omvårdnadsteori om lidandet – Katie Eriksson  

Begreppet ”lida” förklarade Eriksson (1994) som bland annat något negativt som 

besvärade människan, något som människan utsätts för och behöver leva med, en 

kamp och en försoning. Eriksson (1994) benämnde tre former av lidande, den första 

formen handlade om sjukdomslidande som upplevs vid sjukdom och behandling. Den 

andra formen var vårdlidande där lidandet upplevs till den aktuella vårdsituationen 

och slutligen ett livslidande där lidandet upplevs i samband med livet. Eriksson 

(1994) menade att frågan om lidandets mening blir aktuellt vid olika krissituationer 

som bland annat vid sjukdom. Det är vid sjukdomslidandet som en människa kan 

uppleva kroppslig smärta men även ett andligt och själsligt lidande. En människa som 

erhållit upplevelser av skam, skuld och förnedring i samband med sjukdom eller 

behandling har även erhållit ett andligt och själsligt lidande.   

 

Eriksson (1994) förklarade att uttryck och begrepp på sjukdomar som bland annat 

”ofruktsam” och ”steril” kan framkalla upplevelser av förnedring hos en människa. 

Eriksson (1994) menade att lidande är en del av livet, men att varje människas lidande 

är unikt och att varje människa uttrycker sitt lidande på olika sätt. Vården syftar alltid 

till att lindra en människas lidande, men vården kan även vara en källa till 

uppkomsten av lidandet (Eriksson, 1994).  

Sjuksköterskans professionella kompetens vid cancervård  

Ett av de åtta attributen för en god omvårdnad ur cancerdiagnostiserade patienters 

perspektiv enligt Radwin (2000) var professionell kompetens. Patienterna beskrev 

sjuksköterskans professionella kompetens som två attribut; att sjuksköterskan hade 

tidigare erfarenheter av att vårda patienter med samma sjukdom och vetskap om de 

mer praktiska samt tekniska genomföranden av behandlingar. Willman (2013) 

förklarade att evidensbaserad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, 

vilket innebär att sjuksköterskan för samman sina kunskaper om den enskilda 

patientens upplevelser med beprövade erfarenheter och vetenskaplig kunskap. 

Fortsättningsvis säger Patientlagen (SFS 2014:821) att patientens hälso- och sjukvård 

ska vara av god kvalitet som speglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Radwin 
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(2000) beskrev att patienter upplevde tillit för de sjuksköterskor som visade sig ha 

professionell kompetens. I Sverige finns det lag på att hälso- och sjukvården ska 

tillgodose patienters behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet (SFS 2017:30). 

Enligt Radwin (2000) beskrev patienterna även hur den professionella kompetensen 

kunde generera en känsla av att vara förberedd, vilket även gav känslor av mod och 

optimism hos patienterna inför att hantera sin cancersjukdom och dess behandling.  

 

Moore et al. (2013) beskrev i sin studie att sjuksköterskor upplevde en bristande 

kunskap angående att diskutera intima aspekter vid testikelcancer såsom impotens, 

problematik med erektion och utlösning, självundersökning av testiklar samt 

protester. Samtliga 89 deltagande sjuksköterskor i Moore at al. (2013) studie var 

kvinnor och 92% uttryckte att de behövde mer kunskap inom sexuell problematik som 

patienter med testikelcancer kan lida av. I en egyptisk studie gjord utav Ahmed, Ali, 

Ahmed och Abozied (2019) beskrevs att utav 250 manliga sjuksköterskestudenter 

hade 75% ingen kunskap om hur en självundersökning av testiklarna går till samt att 

enbart 17% hade vetskap om typiska symtom och tecken för testikelcancer. 

 

Furåker och Nilsson (2013) menade att kunskap är ett medel för att kunna främja 

hälsa, trösta, lindra, förebygga och bota sjukdom. Kunskap kommer från forskning 

och praktisk verksamhet och för att vården ska vara av god kvalitét bör den grunda sig 

i såväl färdighets-, förståelse- och förtrogenhetskunskap som faktakunskap. Samtidigt 

skrev Bentling (2013) att sjuksköterskan är den som bedriver omvårdnad och att 

omvårdnad är beroende av vem som utövar den. 

 

Problemformulering  

Testikelcancer drabbar ett könsorgan vilket uppskattas vara en av människans 

intimaste kroppsdelar. Detta kan göra att testikelcancer upplevs som svårt att 

diskutera för både patienter själva och sjuksköterskor. Det är viktigt att sjuksköterskor 

har en förståelse för denna patientgrupp för att kunna bedriva en så god omvårdnad 

som möjligt. Föreliggande studie ämnar därför till att beskriva patienters upplevelser 

av testikelcancer. 

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av testikelcancer.  

 

Metod  

Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteraturstudie med en systematisk 

sökstrategi enligt Forsberg och Wengström (2015) för att bilda en översikt av det 
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rådande kunskapsläget om patienters upplevelser av testikelcancer i kontexten 

omvårdnad.  

Datainsamling 

Litteraturstudien startade med en kontroll utav arbetets preliminära syfte gentemot 

tidigare skrivna studier på Digitala Vetenskaplig Arkivet (DiVA). Detta för att 

säkerhetsställa att inga studier med likadant syfte publicerats under de senaste fem 

åren på Högskolan i Halmstad. Efter DiVA-sökningen genomfördes ostrukturerade 

sökningar i databasen CINAHL för att bilda en överblick om det fanns tillräckligt 

med forskning inom det valda problemområdet (Friberg, 2017), vilket Östlundh 

(2017) förklarade som den inledande informationssökningen. Enligt Östlundh (2017) 

ska därefter strukturerade sökningar genomföras, vilket benämns som den egentliga 

informationssökningen. Mårtensson och Fridlund (2017) förklarade denna sökteknik 

som en tvåstegslitteratursökning.  

 

Sökorden grundades på litteraturstudiens syfte som resulterade i sökorden: 

Testikelcancer, patienter, upplevelser och patienters upplevelser som engelskt 

motsvarar sökorden: Testicular cancer, patients, experiences och patients experiences 

och dess synonymer (se Bilaga A). Vid val av sökteknik användes initialt trunkering, 

vilket Östlundh (2017) beskrev som en sökstrategi som genererar till att ge träffar på 

ordets olika böjningsformer. Användning av trunkering på exempelvis sökordet 

experience skrivs experienc* för att på så sätt inkludera dess olika böjningsformer 

såsom experiences, experiencing, experienced och så vidare. Trunkering valdes som 

första sökteknik i litteraturstudien på grund av Fribergs (2017) beskrivning av att de 

ord som har möjlighet att trunkeras ska trunkeras. Sökningarna med trunkering som 

sökteknik i databaserna CINAHL och PsycINFO genererade till ett ogynnsamt 

sökresultat och därmed valdes en annan sökteknik. 

 

Nästa sökteknik som användes i litteraturstudien var en boolesk söklogik. Denna 

sökteknik använder sökord och dess synonymer för att skapa ett bredare litteratururval 

(Friberg, 2017). I litteraturstudien användes två utav de tre vanligaste sök-

operatorerna inom boolesk söklogik: AND och OR. Dessa sök-operatorerna kan 

kombinera två söktermer och generera i träffresultat på någon av de olika söktermerna 

(Östlundh, 2017).  

 

Sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed då de är 

inriktade på forskning angående omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2015). 

Samtliga artiklars abstrakt lästes igenom gemensamt för att inte utelämna någon 

artikel som svarade på litteraturstudiens syfte. Artiklar som bedömdes svara på 

litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för att överväga vilka artiklar som erhöll tillräckligt god vetenskaplig 

kvalité.  
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Exklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar som innefattade deltagare på en 

ålder under 18 år. Artiklar som inte var tillgängliga i svensk eller engelsk text och 

artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte exkluderades. Artiklar som erhöll 

grad III enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall exkluderades från 

litteraturstudien då den vetenskapliga kvalitén ansågs vara för låg. Inklusionkriterer 

för litteraturstudien var att publicering av resultatartiklar skulle vara mellan år 2009 

till 2019. Artiklarna skulle vara kollegialt granskade (peer reviewed), däremot har 

PubMed inte en funktion som inkluderar endast kollegialt granskade artiklar. Ett 

inklusionkriterie var även att artiklarnas resultat skulle spegla patienters upplevelser 

av testikelcancer.  

CINAHL 

CINAHL har en automatisk funktion som inkluderade motsvarande ämnen (Apply 

equivalent subject) vilket valdes att manuellt uteslutas för att begränsa sökningen 

ytterligare. Söksträngen som användes var: testicular cancer OR testicular neoplasms 

OR testis cancer OR germ cell cancer AND patients experiences OR perceptions OR 

opinions OR attitudes OR views OR perspectives OR feelings OR emotions. 

Sökningen genererade i 56 träffar. Samtliga abstrakt lästes gemensamt och 13 artiklar 

kvalitetsgranskades, sex artiklar valdes till resultatartiklar (Se Bilaga B).  

PsycINFO 

Söksträngen som användes var likadan som föregående sökning på CINAHL. 

Sökningen genererade i en träff på 38 artiklar, sex artiklar var dubbletter från 

sökningarna i CINAHL. Resterande 32 abstrakt lästes gemensamt varav sex artiklar 

valdes ut för kvalitetsgranskning. Ingen av artikel inkluderades i litteraturstudien (Se 

Bilaga B), då artiklarna inte speglade litteraturstudiens syfte eller erhöll över grad III 

av vetenskaplig kvalitet.  

PubMed  

Söktekniken trunkering användes vid första sökningen. Söksträngen var: testicular* 

AND cancer* AND patient* AND experienc* som gav 141 träffar, varav tre 

dubbletter från CINAHL-sökningen. Resterande 138 abstrakt lästes gemensamt där 

endast två artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall och en artikel valdes till resultatartikel för studien (Se Bilaga 

B).  

 

En andra sökning genomfördes med användning av MeSH-termer (Medicial Subject 

Headings). MeSH-termer är ämnesordlistor som används för att nå ett mer preciserat 

träffresultat enligt Östlundh (2017). Först skrevs testicular cancer in i MeSH-termer 

som fick fram Testicular Neoplasms som MeSH-term, i denna term fanns olika 

underrubriker och där valdes psychology (Se Bilaga A). Sökningen gav ett 

träffresultat på 71 artiklar där sammanlagt sju artiklar var dubbletter, varav sex 
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dubbletter från CINAHL-sökningen och en dubblett från den tidigare PubMed-

sökningen. Resterande 64 abstrakt lästes gemensamt där 18 artiklar 

kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Tre artiklar 

valdes att inkluderas som resultatartiklar till litteraturstudien (Se Bilaga B). 

Sammanfattning  

Totalt lästes 290 abstrakt igenom gemensamt och 39 artiklar kvalitetsgranskades 

enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Sammanlagt valdes tio artiklar ut 

till resultatartiklar för litteraturstudien. Resterande 280 artiklar exkluderades på grund 

av att de inte ansågs vara relevanta för litteraturstudiens syfte eller bedömdes till att 

ha grad III enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  

 

Databearbetning   

Bearbetning av data genomfördes enligt Forsberg och Wengströms (2015) 

beskrivning av en innehållsanalys med fem steg. I steg ett lästes artiklarnas innehåll 

upprepade gånger, först individuellt och sedan gemensamt för att få en överblick av 

materialet. I steg två färgkodades artiklarnas innehåll för att finna mönster av likheter 

och olikheter. I steg tre skapades tankekartor utifrån färgkodningarna där olika teman 

formades. Tankekartorna jämfördes och diskuterades tills konsensus nåddes, vilket 

ledde till nästa steg i databearbetningen. Steg fyra sammanfattades gemensamt de två 

olika tankekartorna till totalt fyra huvudteman: En vändpunkt i livet, Behandlingen 

gav besvär, Känslorna av maskulinitet påverkades och Oro inför framtiden. Det 

framkom två subteman under huvudtemat Känslorna av maskulinitet påverkades och 

de benämndes som Identitet, självkänsla och kroppsbild samt Fertilitet och sex. 

Slutligen i steg fem tolkades och diskuterades det framställda resultatet tills konsensus 

nåddes. Därefter sammanställdes resultatartiklarna i artikelöversikter (Se Bilaga C) 

för att skapa en mer detaljerad översikt, enligt Forsberg och Wengström (2015). 
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Tabell 1: Huvudteman och subteman 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) är forskningsetik en viktig del i vetenskapliga arbeten då det 

behövs för att värna om människans rättigheter och ser till att människor som 

medverkar i en studie inte kommer till skada. Människor ska tas på allvar och 

respekteras oavsett deltagande eller inte och ska själva få avgöra om de vill avbryta 

sin medverkan. Det finns lagar och riktlinjer som ska tas hänsyn till för att få en bra 

vägledning i ett forskningsarbete (Kjellström, 2017). I Sverige finns lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) och den grundades med 

avsikt för att respektera och skydda människan och betona människovärdet vid 

forskning. Lagen ska appliceras på forskning som omfattar hantering av 

personuppgifter (SFS 2003:460).  

En av de mest välkända etiska riktlinjerna är Helsingforsdeklarationen som belyser 

balansen mellan ny kunskap och deltagares intresse och hälsa (World Medical 

Association, 2013). Här lyfts bland annat vikten av ett informerat samtycke som även 

diskuteras i Autonomiprincipen ur SSN:s etiska riktlinjer (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Belmontrapporten (1978) är ett etiskt dokument som utgår från tre etiska 

principer när det gäller forskning på människor. Dessa etiska principer är: göra-gott-

principen, rättviseprincipen och att visa respekt för människan som tillsammans bildar 

en vägledning när etisk problematik uppstår.  

 

Forsberg och Wengström (2015) beskrev att före litteraturstudier påbörjas bör etiska 

överväganden genomföras. Forsberg och Wengström (2015) poängterade vikten av att 

HUVUDTEMAN SUBTEMAN 

En vändpunkt i livet  

 

Behandlingen gav besvär  

Känslorna av maskulinitet påverkades Identitet, självkänsla och kroppsbild 

Fertilitet och sex  

Oro inför framtiden  
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välja studier som fått etiskt godkänt av etiska kommittéer eller redovisat hur etiska 

överväganden gjorts. Litteraturstudiens samtliga resultatartiklar hade blivit etiskt 

godkända och alla patienter hade gett sitt samtycke till att delta i studierna.  

 

Tabell 2: Artikelöversikt på etiska kommittéer  

 

 

Resultat  

Resultatet beskrev patienters upplevelser av testikelcancer. Följande huvudteman 

skapades: En vändpunkt i livet, Behandlingen gav besvär, Känslorna av maskulinitet 

påverkades och Oro inför framtiden. Det framkom två subteman under huvudtemat 

Känslorna av maskulinitet påverkades och de benämndes som: Identitet, självkänsla 

och kroppsbild samt Fertilitet och sex. 
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The Institutional Review Board 

Dieckmann et al. (2015)  The Theolohisches Seminar Elstal (Wustermark) 

Håland, Berntsen och Berland (2017) Studien i enlighet med Helsingsforsdeklaration och 

godkändes av sjukhusadministrationen och 

Norwegian Center for Research Data 

Matheson et al. (2015)  Oxford Brookes University och South Central Oxford 

C National Health Service (NHS) research ethics 

committee 

Oechsle et al. (2015)  The ethics committee of the Medical Council in 

Hamburg, Germany 

Shen et al. (2015) The University Health Network, Research Ethics 

Board 

Skoogh et al. (2010)  

Skoogh, Steineck, Johansson, Wilderäng och Stierner 

(2013) 

The Sahlgrenska Academy 
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En vändpunkt i livet  

Enligt Saab et al. (2014) uppgav patienter att ordet cancer associerades med död och 

lidande. En patient berättade att han uppfattade personer med cancersjukdom som att 

de upplevde lidande och nu hade han själv drabbats av cancer och undrade vad som 

skulle hända med honom. Håland et al. (2017) beskrev att patienter upplevde beskedet 

av testikelcancer som en stor chock. En patient från Håland et al. (2017) studie 

beskrev cancerbeskedet som att bli slagen i huvudet med en spade. Enligt Matheson et 

al. (2015) beskrev patienterna att testikelcancer initialt var en chockartad och 

splittrande upplevelse. Somliga patienter upplevde en oväntad emotionell kris och 

visste inte hur de skulle hantera krisen (Shen et al., 2015). Majoriteten av patienter 

upplevde någon form av kris och att krisen var av värst karaktär i samband med 

diagnos och behandling (Skoogh et al., 2013) 

 

Patienter upplevde sin cancersjukdom som en vändpunkt i livet. De flesta patienterna 

hade aldrig tidigare hade hört talas om testikelcancer och behövde nu hantera 

utmaningar från cancersjukdomen och behandlingar för att kunna återgå till deras 

vanliga liv igen (Saab et al., 2014). Patienter upplevde att de var oförberedda inför att 

hantera bieffekter utav testikelcancer och dess behandling. Många patienter förklarade 

att de blivit tillsagda av sin hälso- och sjukvårdsgivare att helt enkelt anpassa sig och 

återgå till sina normala liv (Shen et al., 2015).  

 

Enligt Saab et al. (2014) upplevde somliga patienter att testikelcancer gav en 

möjlighet till att skapa positiva förändringar i sina liv. En patient berättade att 

sjukdomen förändrade hans liv till det bättre och att han blev mer hälsosam genom att 

han slutade röka och dricka alkohol, samt att han ändrade hela sin diet. En patient från 

Carpentier et al. (2011) studie berättade att testikelcancern genererade till att hans 

relation med sin partner blev bättre, då det gjorde att han insåg hur gärna han ville 

leva ihop med sin partner och att han mognade och växte upp vilket gav goda 

konsekvenser för hans förhållande. 

 

Behandlingen gav besvär 

Patienter från Håland et al. (2017) studie upplevde orkidektomi som okomplicerad 

och enkel, men att genomgå kemoterapi ledde till stora fysiska och psykiska 

påfrestningar. Enligt Oechsle et al. (2015) upplevde patienter symtom från behandling 

som besvärande. De mest besvärande symtom var även de vanligaste förekomna 

symtomen, vilket var brist på energi, dåsighet, sömnstörningar, irritabilitet, 

oroskänslor, sorgsenhet och nervositet. Andra symtom som patienterna upplevde var 

även svettningar, smärta, domningar och stickningar. Patienterna i Håland et al. 

(2017) studie beskrev illamående, kräkningar och fysisk- och psykisk fatigue som de 

mest utmanande påfrestningarna. Patienter som genomgick flera behandlingscykler av 

kemoterapi upplevde påfrestningarna som kraftigare, men även patienter som enbart 

genomgått en behandlingscykel av kemoterapi upplevde fysiska och psykiska 
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utmaningar. Enligt Saab et al. (2014) upplevde patienter negativa bieffekter av främst 

kemoterapi och strålbehandling. En patient berättade att han upplevde fatigue och 

fysisk utmattning efter behandling med kemoterapi, vilket ledde till att han fick sluta 

spela fotboll på grund av att han upplevde att knäna inte orkade bära honom längre. 

Håland et al. (2017) beskrev att patienter som inte genomgått kemoterapi upplevde 

denna typ av behandling som skrämmande. 

 

I Carpentier et al. (2011) studie framkom att patienter uppfattade hårförlust av 

kemoterapi och kirurgiska ärr som problematiskt. En patient berättade att han 

upplevde det tuffare att förlora sitt hår än att förlora en testikel. De kirurgiska ärren 

upplevdes problematiska för patienterna då ärren var svåra att dölja. Bender et al. 

(2012) beskrev att patienter upplevde att de saknade information angående att kunna 

anpassa sig till förändringar av livskvalitén som var en följd av cancersjukdomen. 

Patienter beskrev att upplevelsen av att vara förberedd var viktig och att känslor av 

frustration uppkom på grund av bristen av information angående fatigue (Matheson et 

al., 2015). Tröttheten från cancersjukdomen och behandlingen betraktades däremot 

som något temporärt av patienterna från Saab et al. (2014) studie. 

 

Fortsättningsvis skrev Saab et al. (2014) att patienterna uppgav att det främsta skälet 

för att övervinna cancersjukdomen och uthärda behandlingarna var genom deras tro 

på Gud. Flera patienter uttryckte en fatalism; att deras öden var förutbestämda. En 

patient beskrev att om Gud vill gör något så kommer han att göra det, är det Guds 

vilja kan patienten inte kunde göra något åt det. En annan patient från Saab et al. 

(2014) studie berättade hur han övervann sin infertilitet genom sin tro, han beskrev 

hur han vid behandling besökte en profets tempel för att sedan genomgå behandling 

och efter detta lyckats göra sin fru gravid.  

 

Känslorna av maskulinitet påverkades 

Känslor av maskulinitet påverkades utifrån två olika perspektiv. Patienterna upplevde 

att maskulinitet kunde handla om deras identitet, självkänsla och kroppsbild men även 

om sexualitet och infertilitet. Resultaten visade på en ambivalens om hur patienter 

upplevde att sin maskulinitet påverkades. 

Identitet, självkänsla och kroppsbild 

Patienter upplevde initialt testikelcancer som ett hot mot deras kropp, hälsa, 

relationer, framtid och känsla av att vara normal, enligt Matheson et al. (2015). 

Dieckmann et al. (2015) beskrev att patienterna upplevde att det var viktigt att se 

normal ut och att det var den främsta anledningen till att patienterna valde att skaffa 

en testikelprotes. Flertalet patienter upplevde känslor av förlust och skam över sina 

kroppar efter att ha opererat bort en testikel (Skoogh et al., 2010). Enligt Matheson et 

al. (2015) uppgav patienter att de inte kände sig annorlunda angående sin kroppsliga 

funktion, utseende och känslor av sin nya kropp efter en orkidektomi. Enligt Saab et 
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al. (2014) upplevde patienter ingen förändring av sin kroppsbild efter borttagandet av 

en testikel. En patient hävdade att utseendet inte spelade någon roll för honom. En 

annan patient från Saab et al. (2014) studie beskrev hur han först upplevde en liten 

förändring i sitt utseende relaterat till hur kläder satt annorlunda vid genitalierna, 

vilket till en början störde honom. Somliga patienter från Matheson et al. (2015) 

studie försökte kompensera förlusten av en testikel genom att förbättra sin fysiska 

kondition. 

 

Enligt Carpentier et al. (2011) uppgav flera patienter som opererat bort en testikel att 

de upplevde känslor av sårbarhet och osäkerhet av sin maskulinitet. En patient 

beskrev att han kände sig inkomplett, att han som person saknade något som han var 

menad till att ha. En annan patient från Carpentier et al. (2011) studie beskrev att han 

saknade en del av att vara man och att förlora en testikel var som att förlora en bit 

utav sig själv. En patient från Saab et al. (2014) studie beskrev att en artificiell testikel 

inte skulle kunna definiera manlighet, att en testikelprotes inte skulle göra honom till 

man och att han inte upplevde att något saknades efter han genomgått en orkidektomi. 

Matheson et al. (2015) skrev att patienter upplevde att två testiklar inte identifierade 

deras manlighet, utan att aspekter som faderskap, äktenskap och karriär var viktigare 

delar i att vara man. Somliga patienter upplevde att de skapat sig en unik identitet som 

symboliserade deras stolthet av att ha överlevt cancer. Fortsättningsvis beskrev 

patienter från Matheson et al. (2015) studie att deras identiteter hade förvandlats från 

att vara arbetsorienterade till att bli mer familjeorienterade och att patienterna 

upplevde större förtroende till att våga bryta traditionella könsroller. 

 

Carpentier et al. (2011) beskrev att patienterna upplevde en känsla av att vara 

annorlunda från andra personer. En patient beskrev detta som att han såg på livet på 

ett annat sätt en tidigare och därmed fått andra värderingar. Denna känsla av att vara 

annorlunda resulterade i att patienterna upplevde att andra personer som inte drabbats 

av testikelcancer aldrig fullt ut skulle kunna förstå deras erfarenheter. En patient från 

Carpentier et al. (2011) studie beskrev att även om andra personer visste att han 

drabbats utav cancer så skulle de aldrig kunna förstå hur han mådde, tänkte och 

kände. Patienter från Shen et al. (2015) studie upplevde sig pressade att agera starka 

och maskulina på grund av antaganden som fanns om hur patienterna skulle bete sig 

efter genomförd behandling. En patient beskrev att han inte visste hur alla känslor han 

upplevde skulle hanteras. Anledningen för detta beskrev patienten var för att han var 

en kille och därmed behövde han vara stark för det var så han hade blivit lärd. En 

annan patient från Shen et al. (2015) studie beskrev att han kände sorg och frustration 

över att inte kunna behålla den starka rollen i sin relation med sin flickvän. Matheson 

et al. (2015) förklarade att patienter upplevde att testikelcancern oftast var mer 

besvärande för deras partner och familj, vilket ledde till att patienterna initialt 

upplevde det som viktigt att agera starka framför dem.  
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Sex och fertilitet 

Somliga patienter upplevde en tveksamhet inför att vara intima med sin partner den 

första tiden efter behandling enligt Carpentier et al. (2011). I Oechsle et al. (2015) 

studie rapporterade patienter att de upplevde ett minskat sexuellt intresse, vilket 

uppfattades som besvärande. Enligt Saab et al. (2014) upplevde de flesta patienterna 

ingen försämring av sin sexuella förmåga. En patient berättade att han upplevde att 

sin sexuella förmåga inte hade förändrats och att han brukade säga till sin fru att 

kemoterapin hade förbättrat hans sexuella förmåga. Det var enbart ett fåtal patienter 

från Saab et al. (2014) studie som upplevde brist av sexuell kontakt med sin partner 

under tiden vid diagnos och behandling. En patient beskrev att sex för honom var ett 

slags nöje som han inte ägnade sig åt i början av sjukdomen.  

 

Fertilitet upplevdes som en betydande faktor för patienters identitet som man och 

partner, enligt Saab et al. (2014). En patient beskrev sin oro över den kulturella synen 

på infertilitet där manlighet betraktades att handla främst om sex och barn. Denna 

kulturella syn formade hur patienten såg på sig själv och patienten uttryckte hur han 

ville slå sig själv på grund av hur andra människor uppfattade honom (Saab et al., 

2014). Matheson et al. (2015) beskrev att patienter som inom snar framtid ville skaffa 

barn upplevde att hotet mot fertiliteten förstärkte betydelsen av cancern. En patient 

beskrev att alla hans vänner skaffade barn och att även han och hans partner var 

förberedda på att skaffa barn och detta var nu inte längre möjligt. Patienten menade 

att på grund av detta kommer han aldrig kunna tänka tillbaka på hur han överlevt 

cancer som något positivt, utan att han alltid skulle uppleva en känsla av hat för 

cancerupplevelsen. Det framkom enligt Skoogh et al. (2010) att patienter som inte 

hade biologiska barn upplevde känslor av skam och förlust mer än patienter som 

redan hade biologiska barn.   

 

Oro inför framtiden 

Carpentier et al. (2011) skrev att somliga patienter upplevde en sårbarhet över den 

kvarvarande testikeln på grund av oro att den testikeln också skulle drabbas utav 

cancer i framtiden. En patient beskrev denna sårbarhet som vetskapen om att han bara 

hade en testikel kvar och blir den också drabbad av cancer har han ingen kvar. Enligt 

Saab et al. (2014) upplevde flera patienter oro för återinsjuknande av cancer. En 

patient berättade att han valde att ta uppföljningsprov var tredje månad bara för att 

känna sig säker, trots att hans läkare rekommenderat honom till att ta 

uppföljningsprov var sjätte månad. Matheson et al. (2015) beskrev att en del patienter 

upplevde en rädsla för återinsjuknande av cancer, men att rädslan oftast inte var 

varaktig. Patienter beskrev att det som har hänt har hänt och accepterade livet som 

oförutsägbart. Enligt Shen et al. (2015) beskrev patienter att de önskade mer 

information angående sjukdomens recidivet. Bender et al. (2012) skrev patienter 

uppgav att ett vanligt ouppfyllt behov var att få hjälp att hantera deras oro över recidiv 

av cancern.  
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Patienter upplevde även oro inför framtida förhållanden, enligt Carpentier et al. 

(2011). En patient uttryckte att han inte ville bekymra en framtida partner med sina 

hälsoproblem. Enligt Carpentier et al. (2011) upplevde patienter även bekymmer 

angående hur och när patienterna bör berätta för en potentiell partner om sin 

testikelcancer. En patient beskrev att han hade funderingar på när rätt tillfälle för att 

informera om sin sjukdom var. Patienten var ambivalent i sina känslor angående att 

berätta om sin sjukdom, han ansåg att det inte är ett ämne som borde talas om på 

första dejten. Samtidigt beskrev patienten att om han väntade med att berätta om sin 

sjukdom kanske den potentiella partnern skulle bli arg (Carpentier et al., 2011).  En 

patient från Saab et al. (2014) studie uttryckte oro över att fria i framtiden på grund av 

rädsla för att bli avvisad på grund utav att han bara hade en testikel.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetet kommer att diskuteras utifrån de vetenskapliga kvalitetsindikatorerna: 

trovärdighet, pålitligt, bekräftelsebarhet och överbarhet enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017). För att öka bekräftelsebarheten i litteraturstudien genomfördes en 

tvåstegslitteratursökning (Mårtensson och Fridlund, 2017). Samtliga sökningar 

genomfördes på tre databaser som har inriktning på forskning inom omvårdnad vilket 

ansågs som relevanta för arbetets syfte (Forsberg och Wengström, 2015). Att använda 

sig av flera databaser som har fokus på omvårdnad genererar till att öka antalet träffar 

på relevanta artiklar, vilket ökade litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2017). 

När en litteraturstudie genomförs för första gången finns risk för att trovärdigheten av 

arbetet sänks, däremot har tre handledare och sju sjuksköterskestudenter kritiskt 

granskat arbetet vid flera tillfällen under arbetets process. Detta ökade 

litteraturstudiens trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2017). Sökorden valdes 

utifrån litteraturstudiens syfte, vilket var att beskriva upplevelser av testikelcancer 

från ett patientperspektiv. Andra sökord som diskuterades var omvårdnad och 

sjuksköterskor, men dessa ord ansågs inte relevanta för litteraturstudiens syfte.  

 

För att öka trovärdigheten av litteraturstudien var ett inklusionskriterie att samtliga 

artiklar skulle vara kollegialt granskade (Henricson, 2017). Vid sökningarna framkom 

flertalet dubbletter på de olika sökningarna, vilket indikerar på en sensitivitet vilket 

även kan öka litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2017). Ett inklusionskriterie 

var att resultatartiklarna skulle vara publicerade mellan 2009–2019, på grund av att 

vid sökningar med årsbegränsning på fem år upptäcktes att träffresultatet var 

begränsat. Litteraturstudien har strävat efter att resultatartiklarna ska vara från så 

aktuell forskning som möjligt, vilket ansågs vara en styrka.  

  

Initialt trunkerades samtliga sökord, då Friberg (2017) framhävde att de ord som har 

möjlighet att trunkeras ska trunkeras. Användning av trunkering vid sökningar i 
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databaserna CINAHL och PsycINFO resulterade i ospecificerade träffresultat, då 

artiklarna inte motsvarade arbetets syfte. Träffresultaten gav artiklar som inriktade sig 

på cancersjukdomar i andra organ med olika behandlingsmetoder såsom bröstcancer, 

prostatacancer och lungcancer vilket inte bedömdes som relevant gentemot arbetets 

syfte. Vid sökningarna i PubMed användes MeSH-termer som kan öka specificiteten i 

litteraturstudiens sökprocess. Varför ämnesordssökning inte användes i övriga 

databaser var på grund av att sökningarna genererat till datamättnad, vilket 

uppfattades som en svaghet i arbetets metod. Detta för att litteraturstudien 

eftersträvade en systematisk sökstrategi. En begränsning i studien var att artiklar som 

inte var skrivna på engelskt språk exkluderades vilket ansågs som en svaghet i arbetet, 

då det innebar en risk för att relevanta artiklar på andra språk har exkluderats.  

 

Sökningarna resulterade i resultatartiklar utav både kvalitativ ansats och kvantitativ 

ansats. Att kombinera olika ansatser i en studie möjliggör att båda ansatsernas styrkor 

nyttjas vilket Borglin (2017) beskrev som metodtriangulering. I arbetet inkluderas 

fyra kvalitativa artiklar, en artikel med mixad metod och fem kvantitativa artiklar. 

Resultatartiklarnas studier utfördes i USA, Norge, England, Libanon och två i 

Sverige, två i Tyskland och två i Kanada. Litteraturstudiens resultat ansågs vara 

överförbart till svensk sjukvård, då Sverige är ett mångkulturellt land där 

sjuksköterskor möter patienter med olika ursprung. Det finns en risk att sjukvården 

kan skiljas länder emellan och att patienters upplevelser av en sjukdom kan speglas av 

hur patienterna upplevt sin hälso- och sjukvård. Däremot ansågs litteraturstudiens 

resultat vara överförbart till patienter med testikelcancer i Sverige, då syftet i arbetet 

var att beskriva patienters upplevelser av testikelcancer och inte upplevelser av 

sjukvården vid testikelcancer.  

 

Databearbetningen genomfördes som en innehållsanalys. Genom att data bearbetades 

både individuellt och gemensamt kunde detta öka litteraturstudiens trovärdighet, 

enligt Henricson (2017). I databearbetningen användes Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för vetenskaplig kvalitet. Artiklar som betraktades som intressanta 

för arbetet granskades, där artiklar som fick grad III exkluderades. Carlsson och 

Eiman (2003) menade på att artiklar som erhöll grad III hade låg vetenskaplig 

kvalitet, grad II betraktades som god vetenskaplig kvalitet och grad I som hög 

vetenskaplig kvalitet. Bedömningarna som genomfördes utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall kan komma att bedömas olikt av andra personer, då 

bedömningarna är personliga vilket kan uppskattas som en svaghet i föreliggande 

litteraturstudie. 

 

Största risken i litteraturstudien bedömdes vara feltolkningar eller felaktiga 

återgivelser från insamlad data då samtliga artiklar var skrivna i engelskt text. 

Forsberg och Wengström (2015) beskrev även vikten av att alla resultat presenteras 

och att inte enbart presentera de artiklar som styrker författarnas åsikter. Det förekom 

ingen förförståelse inför arbetets ämne. 
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Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat har beskrivit olika upplevelser hos patienter med 

testikelcancer och detta kommer diskuteras utifrån Erikssons (1994) tre former av 

lidande. Det framkom i litteraturstudiens resultat att patienter förknippade ordet 

cancer med död och lidande (Saab et al., 2014). Enligt Eriksson (1994) kan lidande 

upplevas som en dödskamp. Lidande är även något som en människa utsätts för och 

kan handla om något negativt som besvärar människan, så som en sjukdom. Att 

cancer har en negativ bemärkelse bekräftades av Cinar, Yildirim, Usta Yesilbalkan 

och Pamuk (2018) studie där patienter förklarade att när de först hörde om sin 

sjukdom betydde ordet cancer något dåligt, vilket väckte känslor av ångest, död, 

hjälplöshet, osäkerhet och komplexitet (Cinar et al., 2018). Om människan upplever 

en hopplöshet av sitt lidande, kan lidandet utplåna hela människan. Däremot om 

vårdgivaren vågar möta patientens lidande, skapas en möjlighet för vården att kunna 

lindra patientens lidande (Eriksson, 1994). Om sjuksköterskor förmedlar att de finns 

där för patienten, vågar förmedla hopp och samtidigt kan dela patientens hopplöshet 

kan lidandet lindras, enligt Eriksson (1994).  

 

Flertalet resultatartiklar påvisade att patienter upplevde att biverkningar från 

behandling med kemoterapi var besvärande (Håland et al., 2017; Carpentier et al., 

2011; Oeschle et al., 2015; Saab et al., 2014). Många patienter uppfattade fatigue som 

ett av de mest besvärande symtom (Håland et al., 2017; Oeschle et al., 2015; Saab et 

al., 2014). Detta styrktes utav Chadder et al. (2018) som beskrev att patienter som 

överlevt cancer fortsatte leva med biverkningar, där den vanligaste biverkan som 

patienter upplevde var fatigue. Litteraturstudiens resultat visade att hårförlust och 

kirurgiska ärr upplevdes som problematiska för patienterna. En patient upplevde att 

förlora sitt hår som tuffare än att förlora sin testikel (Carpentier et al., 2011). Detta 

bekräftades av Trusson och Quincey (2019) som beskrev att patienter upplevde 

håravfall som en besvärande biverkan från kemoterapi. Detta benämnde Eriksson 

(1994) som ett sjukdomslidande, att lidandet är orsakat utav sjukdomen och 

behandlingen. Det är viktigt att som sjuksköterska bedriva en så god omvårdnad som 

möjligt och förstå att patienter kan befinna sig i ett lidande. Sjukdomslidandet kan 

vara svårt att åtgärda då behandlingen är nödvändig, men sjuksköterskor bör ständigt 

sträva efter att minska lidandet. Detta menade Eriksson (1994) som att vård alltid ska 

lindra en människans lidande, men samtidigt kan vården skapa ett lidande. 

 

I Litteraturstudien framkom ett ambivalent resultat angående hur patienter upplevde 

hur sin maskulinitet hade påverkats utav testikelcancer. Enligt Matheson et al. (2015) 

upplevde patienterna först ett hot bland annat mot sin kropp, hälsa och relationer. 

Detta förklarade Eriksson (1994) som ett livslidande, där hela människans 

livssituation hotas. Livslidande kan orsaka att människan inte längre kan fullfölja sin 

sociala uppgift (Eriksson, 1994). I denna studie upplever patienter att de inte kan 

uppfölja de sociala normer som fanns angående att vara man och därav kan denna 

patientgrupp erfara ett livslidande. Detta är en viktig aspekt för sjuksköterskor att 
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känna till, då det finns fler orsaker än själva testikelcancern som kan orsaka ett 

lidande. Det är därför betydelsefullt för sjuksköterskor att se hela patientens 

livssituation och inte bara sjukdomen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienter upplevde en sårbarhet och osäkerhet 

över sin manlighet efter en orkidektomi, enligt Carpentier et al. (2011). Vilket även 

Skoogh et al. (2010) förklarade som att patienterna upplevde förlust och skam över 

sina kroppar efter orkidektomi. Detta styrktes i Clifford et al. (2018) studie där 

majoriteten av patienterna upplevde att det var viktigt att ha två testiklar. Om en 

människa upplever känslor av skam och skuld i samband med sin sjukdom eller 

behandling, har människan ett andligt och själsligt lidande (Eriksson, 1994). 

Människor kan även uppleva sig som värdelösa på grund av sina känslor av skuld och 

skam (Eriksson, 1994). Det är därför viktigt att sjuksköterskor bekräftar patienten, så 

patienten känner sig sedd och respekterad. Detta för att bevara patientens känsla av 

värdighet trots sin sjukdom eller känsla av förlust och skam efter borttagandet av en 

testikel.  

 

Patienterna uttryckte sig motsägelsefullt i Matheson et al. (2015) studie, då de senare 

inte kände sig annorlunda angående sin kroppsliga funktion, utseende och kroppsbild 

efter en orkidektomi. Detta kan jämföras med Rossen, Pedersen, Zachariae och Von 

der Maase (2012) studie där majoriteten av patienterna uppgav sin kroppsbild som 

oförändrad efter behandling. I litteraturstudiens resultat framkom att patienter från 

Matheson et al. (2015) studie upplevde faderskap, äktenskap och karriär som viktigare 

aspekter i att vara man än att ha två testiklar. Detta kan jämföras med Stapleton och 

Pattison (2014) studie där patienter ansåg att maskulinitet handlade om ambitioner 

inom arbete och att om cancern påverkade deras karriär, påverkade det även 

patienternas uppfattning om maskulinitet (Stapleton och Pattison, 2014). Vetskapen 

om att olika reaktioner kan uppstå efter borttagandet av en testikel kan vara 

betydelsefullt att beakta som sjuksköterska, då varje upplevelse är subjektiv och unik. 

Detta är viktigt för att förhindra att generalisera hur en patient bör känna och agera i 

olika vårdsituationer.  

 

Litteraturstudiens resultat påvisade även en ambivalens angående upplevelser av 

sexualitet. Det framkom att vissa patienter upplevde en tveksamhet inför intimitet 

med sin partner efter behandling (Carpentier et al., 2011) och ett minskat sexuellt 

intresse (Oechsle et al., 2015). Detta kan jämföras med Rossen et al. (2012) där 

patienter upplevde minskad sexuell aktivitet efter att ha genomgått behandling. Vissa 

patienter upplevde att negativa konsekvenser av sin cancersjukdom och dess 

behandling påverkade deras sexliv (Wortel et al., 2015). Sjuksköterskor bör ha 

kunskap om att sexuell problematik kan uppkomma hos patienter med testikelcancer. 

Detta för att kunna inleda samtal, ge råd och stöd vid behov. Det framkom i Moore et 

al. (2013) studie att sjuksköterskor önskade mer kunskap om sexuella problem som 

kan uppkomma vid testikelcancer. Det behövs därför läggas mer fokus på 

sexualkunskap i utbildningen av sjuksköterskor, detta för att sjuksköterskor ska kunna 
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känna sig förberedda att kunna bemöta patienter med sexuell problematik. 

Litteraturstudiens resultat visade även att andra patienter upplevde ingen försämring 

av sin sexuella förmåga efter behandling (Saab et al., 2014). Detta styrktes av 

Ljungman et al. (2019) som förklarade att majoriteten av svenska patienter med 

testikelcancer inte upplevde någon sexuell dysfunktion efter behandling. 

 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att patienter uppfattade fertilitet som en 

betydelsefull del i deras identitet som man och partner (Saab et al., 2014). Fertiliteten 

betraktades som viktig hos patienter som önskade att skaffa barn i framtiden 

(Matheson et al., 2015) eller som inte hade biologiska barn före cancerdiagnosen 

(Skoogh et al., 2010). Begrepp och ord på sjukdomar som ”ofruktsam” och ”steril” 

kan orsaka upplevelser av förnedring hos människor enligt Eriksson (1994). Det 

påvisades i en studie utav Wortel et al. (2015) att det fanns en oro hos patienter 

angående fertilitetsproblem efter en orkidektomi. Ljungman et al. (2019) förklarade 

att patienter som önskade att skaffa barn i framtiden upplevde det svårare att 

acceptera risken för att bli infertil.  

 

Litteraturstudiens resultat visade även att somliga patienter upplevde oro inför 

framtida förhållanden och att återinsjukna i cancer (Carpentier et al., 2011; Saab et al., 

2014). Detta styrktes av Chadder et al. (2018) där patienter som överlevt cancer 

upplevde en ångest över att återinsjukna i sjukdomen. Att ha en förståelse för 

patienters oroligheter är väsentligt för sjuksköterskors arbete. Detta för att kunna 

bedriva vård av god kvalité, då Furåker och Nilsson (2013) menade på att vården bör 

utgå bland annat från en förståelsekunskap.  

 

Konklusion och implikation  

Litteraturstudiens resultat beskrev patienters upplevelser av testikelcancer där det 

framkom att patienter uppfattade sin cancersjukdom som en vändpunkt i livet. 

Patienter uppfattade ett cancerbesked som en chockartad upplevelse, en kris eller ett 

lidande. Behandling med kemoterapi gav biverkningar där fatigue var det mest 

besvärande symtomet, följt utav hårförlust och kirurgiska ärr. Det framkom en 

ambivalens angående hur patienter upplevde att sin maskulinitet påverkades. Vissa 

patienter upplevde negativa påverkningar, medan andra patienter upplevde att deras 

maskulinitet inte påverkades avsevärt. Patienter upplevde fertilitet som betydande i 

deras manliga identitet. Det fanns en oro inför framtida förhållanden och 

återinsjuknande av cancer hos flera patienter.   

 

För att kunna bedriva en god omvårdnad behöver sjuksköterskor en förståelse för hur 

patienter upplever sin testikelcancer. Det uppskattades utifrån litteraturstudiens 

resultat att det behövs mer kunskap om patientgruppen och deras upplevelser. Det 

behövs därför ytterligare forskning och undervisning för sjuksköterskor, för att kunna 

bedriva en god evidensbaserad omvårdnad till patienter med testikelcancer.  
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BILAGA A  

 

Tabell 3: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Ämnesord CINAHL PsycInfo PubMed 

Testikelcancer 
Testicular cancer  

Testicular Neoplasms 

testicular cancer OR 

testicular neoplasms OR 

testis cancer OR germ 

cell cancer (fritext) 

testicular cancer OR 

testicular neoplasms OR 

testis cancer OR germ 

cell cancer (fritext) 

testicular* AND cancer*  

 

Testicular Neoplasms/ 

psychology [Mesh] 

Patienter    patient* 

Upplevelser    experienc* 

Patienters upplevelser  

patients experiences OR 

perceptions OR opinions 

OR attitudes OR views 

OR perspectives OR 

feelings OR emotions 

(fritext) 

patients experiences OR 

perceptions OR opinions 

OR attitudes OR views 

OR perspectives OR 

feelings OR emotions 

(fritext) 
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Siffror inom parentes anger antal dubbletter av resultatartiklar. 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-18 CINAHL 

testicular cancer OR testicular neoplasms OR testis 

cancer OR germ cell cancer AND patients 

experiences OR perceptions OR opinions OR 

attitudes OR views OR perspectives OR feelings OR 

emotions 

Limits: 2009-2019, Language: English, peer review, 

all adult 

NOT: Apply equivalent subjects 56 56 13  6 

2019-10-18 PyscInfo 

testicular cancer OR testicular neoplasms OR testis 

cancer OR germ cell cancer AND patients 

experiences OR perceptions OR opinions OR 

attitudes OR views OR perspectives OR feelings OR 

emotions 

Limits: Oct 2009-Oct 2019, Language: English, peer 

review, Age: +18 years 38(6) 32 6 0  

2019-10-21 PubMed 

testicular* AND cancer* AND patient* AND 

experienc* 

Limits: 2009-2019, Language: English, Age: + 19 

years 141(3) 138 2 1 

2019-10-21 PubMed 

Testicular Neoplasms/ psychology [Mesh]  

Limits: 2009-2019, Language: English, Age: + 19 

years 71(7) 64 18   3 

  Totalt: 306(16) 290 39 10 

Tabell 4: Sökhistorik 

 



BILAGA C  

 

Tabell 5: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Bender, J. L., Wijer, D., To, M. J., Bedard, P. L., Chung, P., Jewett, M. A. S., Matthew, A., Moore, M., Warde, 

P. & Gospodarowicz, M. (2012). Testicular cancer survivors’ supportive care needs and use of online support: a 

cross-sectional survey. Support Care Cancer, 20, 2737–2746. doi:10.1007/s00520-012-1395-x 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Undersöka sambandet mellan patienters karaktär och uppfyllda eller ouppfyllda stödjande vårdbehov och deras 

användning utav testikelcancer online stödgrupper.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Tvärsnittsstudie  

Urval Tvåhundrafyra utav 285 kontaktade patienter svarade på frågeformuläret. Patienterna var i genomsnitt 35,6 år 

gamla, genomgått en orkidektomi för i genomsnitt 2,2 år sedan och 55,9% av patienterna gick aktivt på 

hälsokontroller.  

Datainsamling Patienterna svarade på ett frågeformulär som var baserat på tidigare forskning och klinisk erfarenhet. Frågorna 

var om sociodemografiska kännetecken, stödjande vårdbehov och källor till stöd samt internetanvändning.   

Dataanalys Vid statisk analys användes ett statiskt mjukvarupaket SPSS version 17. Beskrivande statisk beräknades med 

hjälp av stickprovsmedelvärde och standardavvikelser för kontinuerliga variabler och proposition för kategoriska 

variabler. Undersökning av samband mellan nyckelvariabler och uppfyllda, ouppfyllda och totala stödjande 

vårdbehov och användning online grupper så användes Chi-två-test, Spearmans rangkorrelation, Kruskal-Wallis 

och Mann-Whitney U. Normalitet bedömdes med Kolmogorow-Smirnov och Shapiro-Wilk test. 

Bortfall  I studien beräknades bortfallet på 28,7 %.  

Slutsats Patienter upplevde att de saknade information angående att kunna anpassa sig till de förändringar av livskvalitén 

som var en följd av cancersjukdomen. Patienter uppgav även att ett ouppfyllt behov var att få hjälp att hantera 

deras oro över recidiv av cancern.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Frågeformuläret grundades från tidigare forskning och kliniska erfarenheter och ett pilot-test genomfördes med 

en testikelcanceröverlevare före implementering av studien. Innehållsvaliditeten angående demografiska frågor 

var god då frågorna täckte vad som skulle mätas. Studien var retroperspektiv vilket genererade i vad forskarna 

beskrev som ”recall bias” vilket är ett systematiskt fel orsakat utav att antingen deltagarna som inte minns exakt 

vad som tidigare har hänt vilket resulterade i en informationsbias eller utav forskarna som inte är objektiva då de 

erhållit information från tidigare händelser och därmed letade efter ett mer specifikt svar hos patienten. Extern 

validitet angående generaliserbarhet till andra patienter med testikelcancer diskuterades som en begränsning av 

studien, då 55,9% utav deltagande patienterna hade aktiv hälsoövervakning och relativt få i studien hade 

genomgått kemoterapi. En anpassad version utav Cancer Survivors Unmet Needs (CaSUN) instrumentet 

användes i studien. CaSUN har testat och erhållit god validitet, alltså att instrumentet mäter det som är avsatt att 

mätas. Ett test-retest genomfördes som påvisade låg reliabilitet. 



BILAGA C  

 

 

Referens Carpentier, M. Y., Fortenberry, D., Ott, M. A., Brames, M. J. & Einhorn, L. H. (2011). Perceptions of 

masculinity and self-image in adolescent and young adult testicular cancer survivors: Implications for romantic 

and sexual relationships. Pyschooncology, 20, 738-745. doi:10.1002/pon.1772 

Land  

Databas 

United States of America (USA)  

CINAHL 

Syfte Undersöka ungdomar och unga vuxna som överlevt testikelcancer om deras subjektiva förståelse av cancerns 

inverkan på ungdomsåren, med tonvikt på romantiska och sexuella relationer.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med induktiv ansats 

Semistrukturerad intervjustudie med tematisk analys 

Urval Tjugoen patienter rekryterades från polikliniska uppföljningsbesök på en testikelcancerklinik på Indiana 

University Simon Care Center. En sjuksköterska från kliniken identifierade patienter inom inklusionkriterierna: 

genomgått en behandling för testikelcancer för 3–36 månader sedan, mellan 18–34 år gamla, engelsk talande. 

Sjuksköterskan gav identifierade patienter information och studien och frågade om deras intresserade att delta. 

Därefter fick patienterna skriftligt godkänna granskning av deras journaler och direkt därefter startade intervjun.  

Datainsamling Intervjuerna genomfördes med vägledning från Ferrell et al.´s (1995) modell av QOL (Quality of Life) i 

canceröverlevnad. Författarna använda sig av en semistrukturerade intervjuer som specifikt bedömde 

social/relationell QOL. Intervjuerna bestod utav tre öppna frågor med följdfrågor. Intervjuerna varade i 

genomsnitt i 18 minuter och spelades in samt transkriberades. Efter intervjuerna togs information om 

patienternas ålder, etnicitet och diagnos.  

Dataanalys ATLAS. Ti 5.0 kvalitativa mjukvara användes för att hantera data från intervjuerna. Data analyserades genom en 

induktiv tematisk analys. Tre bedömare läste noggrant igenom de transkriberade intervjuerna för att identifiera 

meningar av text som var relevant för studiens syfte. De meningar av text som speglade samma ämne 

grupperades in i koder och gavs provisoriska definitioner. Därefter granskades data systematiskt för att försäkra 

att namn, definition och innehåll av text matchade till varje kategori. Dataanalysen resulterade i 19 kategorier 

som grupperades in i fyra huvudteman.  

Bortfall Inget bortfall redovisades.  

Slutsats Patienter uppfattade hårförlust av kemoterapi och kirurgiska ärr som problematiskt. De kirurgiska ärren 

upplevdes problematiska för patienterna då ärren var svåra att dölja. Flera patienter som opererat bort en testikel 

upplevde känslor av sårbarhet och osäkerhet av sin maskulinitet. Patienterna upplevde även en känsla av att vara 

annorlunda från andra personer. Somliga patienter upplevde en tveksamhet inför att vara intima med sin partner 

den första tiden efter behandling. Det framkom att patienter upplevde en sårbarhet över den kvarvarande testikeln 

på grund av oro att den testikeln också skulle drabbas utav cancer i framtiden. Patienter upplevde även oro inför 

framtida förhållanden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Forskarna beskriver hur innehållsvaliditet (content validity) stabiliserades genom att intervjufrågorna genomgick 

en multidisciplinär expertgranskning utav en medicinsk onkolog, en onkologisjuksköterska specialiserad inom 

testikelcancer, en psykolog och en ungdomsmedicinsk specialist. Detta ökade även trovärdigheten i studien 

genom att utomstående kritiskt granskade studien. Forskarna beskrev hur den tekniska utrustningen har använts 

vid intervjuerna, samt att det var en erfaren intervjuare som genomfört och transkriberat intervjuerna vilket ökade 

studiens pålitlighet. Dataanalysen är tydligt beskriven vilket gav en ökad bekräftelsebarhet, dessutom beskrev 

författarna att en författare och två assistenter granskade de transkriberande intervjuerna. Resultatet av studien 

betraktades ha en överförbarhet trots få deltagare, då tidigare nämnda vetenskapliga kvalitetsindikatorer hade god 

standard. Forskarna diskuterade att studiens resultat skulle kunna användas som vägledning för större 

kvantitativa studier.  

Artikel 2 

 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Dieckmann, P. K., Anheuser, P., Schmidt, S., Soyka-Hundt, B., Pichlmeier, U., Shriefer, P., Matthies, C., 

Hartmann, M. & Ruf, C. G. (2015). Testicular prostheses in patients with testicular cancer – acceptance rate 

and patient satisfaction. BMC urology, 15, 1-7. doi:10.1186/s12894-015-0010-0 

Land  

Databas 

Tyskland 

PubMed 

Syfte Undersöka hur många patienter med testikelcancer som har en testikelprotes och om det finns någon 

sammankoppling angående ålder och onkologiska karaktärsdrag hos patienter med testikelcancer som valt att 

skaffa en testikelprotes samt hur tillfredsställda patienterna är med testikelprotesen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Retrospektiv kartanalys och deskriptiv statiskanalys 

Urval Hundrasjuttioen utav 475 patienter svarade på frågeformulären. Först granskades patienternas journaler mellan 

januari 1997 till juni 2014, vilket identifierade 507 patienter som genomgått en orkidektomi. Utav dessa 507 

patienter kvalificerade 475 patienter för vidare analys. Därefter skickades frågeformulär ut till tre 

testikelcancerkliniker i Hamburg där 171 frågeformulär var användbara.  

Datainsamling I granskningen av journalerna sökte författarna ifall om patienten blivit erbjuden en testikelprotes och ifall de 

tackat ja. Patienterna som tackat ja till en protes granskades deras ålder, histologi av testikelcancer och kliniskt 

stadium för att identifiera samband. Frågeformulären som senare skickades bestod utav 18 frågor med 

flersvarsalternativ och en utav frågorna var svaret i fritext.  

Dataanalys Data från båda datainsamlingarna fylldes in i programmet Microsoft Excel före vidare analyser.  Den slutgiltiga 

statistiska analysen genomfördes med SAS mjukvarupaket. StatXact användes för att erhålla exakta 

konfidensintervall för multinominala parametrar. För nominala variabler användes Chi-två-testet. Chrocan-

Armitage trend testet användes för att testa organiserade binominala populationer. Jonckhere Terpstra testet 

användes för att testa dubbel ordnade korstabeller. Ordinära variabler mellan två grupper testades med 

användning av Mann-Whitney testet. Logiska regressionsmodeller användes för att erhålla bedömning av 

sannolikheten för acceptans. 

Bortfall Bortfall på 59%.  

Slutsats Patienterna upplevde att det var viktigt att se normal ut och det var den främsta anledningen till att patienterna 

valde att skaffa en testikelprotes. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Patienterna intervjuades med ett strukturerat frågeformulär. Frågorna var heltäckande för vad som skulle mätas 

och hade därmed en god innehållsvaliditet.  Däremot redovisas inte vart frågorna i frågeformuläret grundades. 

Forskarna beskrev hur de lyckats hålla selektionsbias låg då de genomför en multicentrisk metod med det 

största antalet deltagare i en studie angående testikelprotes framtill år 2015. En låg selektionbias genererar i en 

god intern validitet. Då urvalet ansågs som stort och varierat stärks generaliseringsbarheten angående den 

externa validiteten.  Reliabiliteten bedöms som medel då forskarna fått resultat som stämmer överens med 

tidigare forskning, dock fanns ingen metod som beräknat reliabiliteten.  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Håland, H., Bentsen, S. B. & Berland, A. K. (2017). Experience with being diagnosed with and treated for 

testicular cancer. Norwegian Journal of Clinical Nursing/Sykepleien Forskning, 1–10. 

doi:10.4220/Sykepleienf.2016.59427 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte Utforska hur individer upplevde och hanterade utmaningar som uppkommit i samband med att bli 

diagnostiserad och behandlad för testikelcancer samt vilka coping-strategier som är viktiga att stärka för 

patientens förmåga att hantera sin sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Systematisk intervjustudie 

Urval Fem utav 22 patienter deltog i studien. Samtliga patienter hade genomgått en testikelcanceroperation under de 

senaste fyra åren och hade slutfört sin behandling. Patienterna var mellan 32–51 år, fyra utav fem patienter var i 

en relation, tre av patienterna hade barn och alla hade återvänt sitt arbete. En av patienterna hade regelbundna 

uppföljningskontroller, 4 av 5 patienterna hade genomgått kemoterapi. 

Datainsamling Första författaren (Håland) genomförde intervjuerna mellan december 2013 och januari 2014 med en 

semistrukturerad strategi. Intervjuerna ljudinspelades och intervjuerna genomfördes hemma hos patienterna 

eller på Hålands kontor. En intervju varade mellan 45–60 minuter.  

Dataanalys Författarna analyserade data i fyra olika steg enligt en systematisk textkondenseringsmetod. Intervjuerna 

transkriberades och granskades där koder och bärande meningsenheter identifierades och jämfördes med 

varandra. Dessa koder och bärande meningsenheter matchades in till kategorier.   

Bortfall Inget bortfall redovisades.  

Slutsats Patienter upplevde beskedet av testikelcancer som en stor chock. Patienterna upplevde orkidektomi som 

okomplicerad och enkel, men att genomgå kemoterapi ledde till stora fysiska och psykiska påfrestningar. 

Illamående, kräkningar samt fysisk- och psykisk fatigue var de mest utmanande påfrestningarna. Det framkom 

även att patienter som genomgick flera behandlingscykler av kemoterapi upplevde påfrestningarna som 

kraftigare, men även patienter som enbart genomgick en behandlingscykel av kemoterapi upplevde fysiska och 

psykiska utmaningar. Patienterna som inte genomgått kemoterapi upplevde denna typ av behandling som 

skrämmande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Trovärdigheten diskuterades inte nämnvärt i studien. De nämns att samtliga tre författare analyserade data och 

att de har tidigare erfarenheter men inte om författarna hade liknande yrkeserfarenheter eller inte. Pålitligheten 

påvisades i datainsamlingen där författarna beskrev att det var första författaren som genomfört intervjuerna 

samt att samtliga författare granskade intervjuerna, men det framkom inte vem som transkriberat intervjuerna. I 

studien framkom även att författarnas förförståelse kan ha resulterat i förutfattade meningar men vad för 

förförståelse författarna hade framkom inte. Dataanalysen är kortfattad och otydligt beskriven vilket påverkar 

studiens bekräftelsebarhet. Överförbarheten diskuterades som en begräsning i studien då det var få deltagande 

patienter och samtliga var öppna med att prata om sin sjukdom och att de finns möjlighet att inte alla patienter 

inte är lika öppna.  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 Referens Matheson, L., Boulton, M., Lavender, V., Protheroe, A., Brand, S., Wanat, M. & Watson, E. (2015). 

Dismantling the present and future threats of testicular cancer: a grounded theory of positive and negative 

adjustment trajectories. Journal Cancer Survivorship, 10, 194–205. doi:10.1007/s11764-015-0466-7 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Undersöka yngre män som överlevt testikelcancer upplevelser angående anpassning efter avslutad behandling 

och att utveckla en grundad teori som kan informera om tillhandhållande av tjänster och utveckling av 

interventioner.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod - Longitudinell semistrukturerad intervjustudie 

Grundad teori 

Urval Arton patienter deltog i studien. Patienterna var diagnostiserade med testikelcancer, mellan 20–45 år, 

genomgått kurativ behandling inom de senaste sex månaderna. Patienter rekryterades från tre sjukhus i England 

och identifierades utav en specialist eller sjuksköterska på kliniken under möten runt tiden för avslutad 

behandling där patienterna erbjöds ett informationspaket.  

Datainsamling Intervjuer innehöll öppna frågor som genomfördes utav första författaren (Matheson) inom sex månader efter 

avslutad behandling och ungefär sex månader senare, mellan åren 2012 – 2014. Intervjuerna skedde hemma 

hos patienterna, på deras arbetsplats eller på ett café. En semistrukturerad intervjuguide skapades utav två 

patienter med cancer , en urologspecialist och utifrån aktuell forskning. Patienterna svarade även på ett 

frågeformulär om deras demografiska karaktär. Intervjuerna spelades in och varade i genomsnitt i 70 minuter 

på första intervjusessionen respektive 50 minuter på andra intervjusessionen. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades, anonymiserades och analyserade av första författaren (Matheson) som gjordes i 

vägledning av Charmaz´s (2006) social konstruktivistiska strategi. Först systematiskt kodades rad för rad som 

sedan analyserades till kategorier och subkategorier. Dataanalysen påbörjades och fortsattes parallellt med 

datainsamlingen. Första författaren (Matheson) förde dagbok genom hela studien med idéer. En grundad teori 

sammanställde all data i sin helhet. 

Bortfall Bortfallet framkom ej tydligt. Författarna diskuterade däremot att totalt fick 54 patienter ett informationspaket, 

fyra patienter (7%) tog inte emot det, 32 patienter (59%) tog emot informationspaketet men svarade inte. I 

andra intervjusessionen bjöds 15 utav de 18 patienterna att delta och 14 utav dessa 15 patienter valde att delta. 

De tre patienter som inte blev inbjudna att delta i andra intervjusessionen var på grund av att datamättnad hade 

uppnåtts.  

Slutsats Patienter beskrev att testikelcancer initialt var en chockartad och splittrande upplevelse. Upplevelsen av att vara 

förberedd var viktig och att känslor av frustration uppkom på grund av bristen av information angående fatigue. 

Patienter upplevde initialt testikelcancer som ett hot mot deras kropp, hälsa, relationer, framtid och känsla av 

att vara normal. Patienterna uttryckte sig senare motsägelsefullt, då de uppgav att de inte kände sig annorlunda 

angående sin kroppsliga funktion, utseende eller känslor av sin nya kropp efter en orkidektomi. Somliga 

patienter försökte kompensera förlusten av en testikel genom att förbättra sin fysiska kondition. Medan andra 

patienter upplevde att två testiklar inte identifierades deras manlighet, utan att aspekter som faderskap, 

äktenskap och karriär var viktigare delar i att vara man. Somliga patienter upplevde att de skapat sig en unik 

identitet som symboliserade deras stolthet av att ha överlevt cancer. Fortsättningsvis beskrev patienterna att 

deras identiteter hade förvandlats från att vara arbetsorienterade till att bli mer familjeorienterade och att 

patienterna upplevde större förtroende till att våga bryta traditionella könsroller. Patienter upplevde även att 

testikelcancern oftast var mer besvärande för deras partner och familj, vilket ledde till att patienterna initialt 

upplevde det som viktigt att agera starka framför dem. Det framkom att de patienter som ville skaffa barn 

upplevde att hotet mot fertiliteten förstärkte betydelsen av cancer. En del patienter upplevde en rädsla för 

återinsjuknande av cancer, men att rädslan oftast inte var varaktig. Patienter beskrev att det som har hänt har 

hänt och accepterade livet som oförutsägbart. 



BILAGA C  

 

  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Studiens trovärdighet ökade genom att en intervjuguide skapades utav forskningsteamet samt utav två personer 

som överlevt cancer och en urolog. Studiens pålitlighet ökade genom att författarna beskrev hur den första 

författaren hade transkriberat, anonymiserat och analyserat intervjuerna. Två av författarna hade självständigt 

lyssnat på sex av intervjuerna, en författare hade självständigt analyserat en sektion av transkripten och alla i 

forskningsteamet hade deltagit i den utvecklande analysen och diskuterat begreppen. Dessa aspekter resulterade 

i att öka både studiens trovärdighet då alla i forskningsteamet hade granskat datan, pålitlighet genom 

beskrivning om vem som genomfört och transkriberat intervjuerna och bekräftelsebarhet genom att 

dataanalysen var tydligt beskriven. Däremot har författarnas förförståelse inte presenterats. Överförbarheten 

diskuteras då majoriteten av patienterna inte hade en negativ anpassning till sin sjukdom samt att det inte fanns 

data på vilka som inte deltog. Urvalet av patienter hade inte en stor mångfald gällande demografisk karaktär. 

Författarna diskuterade om hur resultatet kan ha färgats angående sexuell funktion på grund av att intervjuerna 

genomfördes av en kvinna vilket kan ha påverkat hur patienterna svarat, samt att ämnet knappt nämndes under 

intervjuerna.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

Referens Oechsle, K., Hartmann, M., Mehnert, A., Oing, C., Bokemeyer, C. & Vehling, S. (2015). Symptom burden in 

long-term germ cell tumor survivors. Support Care Cancer, 24, 2243–2250. doi:10.1007/s00520-015-3025-9 

Land  

Databas 

Tyskland 

CINAHL 

Syfte Undersöka graden av symptombördan angående symptomfrekvens och besvär hos långvarigt överlevande 

patienter med GCT (germ cell tumors). Dessutom att undersöka effekterna av sociodemografiska samt 

sjukdoms- och behandlingsrelaterade egenskaper på symptombördan. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie  

Urval Hundrasextiofyra utav 255 patienter deltog i studien. 255 uppfyllde inklusionskriterierna och tillfrågades att 

delta i studien av en specialistläkare via personlig konversation eller mail. Av de 255 patienterna så var de 164 

som valde att slutföra frågeformuläret.  

Datainsamling Sociodemografiska data bedömdes enligt en strukturerad självrapporteringsfrågeformulär. Medicinskt och 

behandlingsrelaterad information insamlades via medicinska diagram. Risk klassificering enligt the 

International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG) användes för att bedöma sjukdomens 

svårighetsgrad hos patienterna. En tysk version av the Memorial Symptom Assessment Scale-Short Form 

(MSAS-SF) användes för att bedöma prevalensen utav 28 fysiska och fyra psykiska symtom den senaste 

veckan. 

Dataanalys De statiska analyserna genomfördes med hjälp av SPSS mjukvara version 21 där beskrivande statisk 

beräknades. Pearsons korrelationstest och Spearmans rangkorrelation användes för att undersöka där 

samvariationer och korrelationer. T-test och Chi-två-test användes för beräkning av gruppskillnader. En 

multivariant av regressionsanalys användes för att beräkna påverkan av demografiska och sjukdomsrelaterade 

variabler på antalet fysiska symtom.  

Bortfall Utav 255 patienter valde 91 att ej fullfölja sitt deltagande i studien, detta resulterade i 38,9% bortfall.  

Slutsats De mest besvärande symtom från behandling som patienter upplevde var även den vanligaste förekomna 

symtomen, vilket var brist på energi, dåsighet, sömnstörningar, irritabilitet, oroskänslor, sorgsenhet och 

nervositet. Andra symtom som patienterna upplevde var svettningar, smärta, domningar och stickningar. 

Patienter upplevde även ett minskat sexuellt intresse, vilket uppfattades som besvärande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Studiens datainsamling var tydligt beskriven och det framkom varför forskarna hade valt att använda 

instrumentet MSAS-SF, detta ökade studiens innehållsvaliditet. Varför forskarna valt just MSAS-SF 

förklarades genom att instrumentet skiljer närvaron av ett symptom från besväret associerat med ett brett 

spektrum av potentiellt störande symtom. MSAS-SF är ett test med god validitet, då testet anses mäta vad som 

är avsatt att mäta. Studien var begränsad till sin tvärsnittsdesign och extern validitet angående 

generaliserbarheten av resultatet diskuterades i studien, då författarna ansåg att den var något försämrat på 

grund av antalet deltagare då 61% valde att delta. Författarna förklarade att det inte var någon skillnad 

angående demografiska och medicinska variabler mellan deltagande patienter och de som inte valde att delta.  
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Artikel 7 

Referens Saab, M., Noureddine, S., Abu-Saad Huijer, H. & DeJong, J. (2014). Surviving 

testicular cancer – the lebanese lived experience. Nursing Research, 63, 203–210. 

doi:10.1097/NNR.0000000000000033 

Land  

Databas 

Libanon 

CINAHL 

Syfte Att utforska upplevelsen hos libanesiska testikelcancer överlevande och få en fördjupad förståelse av den 

psykosexuella aspekten av deras upplevelse.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk fenomenologisk metod 
Urval Åtta patienter deltog i studien. Sjuksköterskor på en onkologi- och urologiklinik identifierade 23 patienter som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Patienterna kontaktades via telefon där det fick information om studiens syfte. 

Datainsamling Semistrukturerande intervjuer genomfördes och spelades in i samband och intervjuerna tog ca 40 minuter. 

Observationsfältsanteckningar gjordes i samband med intervjuerna. Före intervjun insamlades skriftlig 

information om demografisk data angående ålder, äktenskaplig status, högsta utbildningsnivå och nuvarande 

sysselsättning. Intervjun hölls utav första författaren och patienterna fick själva välja vart intervjun skulle äga 

rum. Två till tre veckor efter intervjun kontaktades patienterna på telefon för en 20 minuters telefonintervju där 

sammanfattningen av transkriptet lästes. Därefter ombads patienterna att kritiskt utvärdera sammanfattningen 

och lämna feedback. 

Dataanalys Konventionell innehållsanalys användes för att analysera både verbal och icke verbal data. Datainsamling och 

dataanalys genomfördes samtidigt. I samband med datainsamling och analysen identifierades teman och 

kategorier som organiserade insamlad data. Fältanteckningarna användes för att berika uppgifterna genom att 

illustrera patienternas reaktioner på intervjuarens frågor.  

Bortfall Bortfallet redovisades inte tydligt. Författarna förklarade däremot att 15 utav 23 patienter inte ingick i studien 

på grund av att patienterna hade bytt telefonnummer, var bosatta utomlands eller ville inte öppet diskutera sina 

upplevelser.  

Slutsats Patienter upplevde sin cancersjukdom som en vändpunkt i livet. De flesta patienterna hade aldrig tidigare hade 

hört talas om testikelcancer och behövde nu hantera utmaningar från cancersjukdomen och behandlingar, för att 

kunna återgå till deras vanliga liv igen. Somliga patienter upplevde att testikelcancer gav en möjlighet till att 

skapa positiva förändringar i sina liv. Patienter upplevde negativa bieffekter av främst kemoterapi och 

strålbehandling, däremot betraktade patienterna tröttheten från cancersjukdomen och behandlingen som något 

temporärt. Patienterna uppgav att det främsta skälet för att övervinna cancersjukdomen och uthärda 

behandlingarna var genom deras tro på Gud. Flera patienter uttryckte en fatalism; att deras öden var 

förutbestämda. Patienter upplevde ingen förändring av sin kroppsbild efter borttagandet av en testikel. De flesta 

patienterna upplevde ingen försämring av sin sexuella förmåga. Det var enbart ett fåtal patienter som upplevde 

brist av sexuell kontakt med sin partner under tiden vid diagnos och behandling. Fertilitet upplevdes som en 

betydande faktor för patienters identitet som man och partner. Flera patienter upplevde en oro för 

återinsjuknande av cancer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Pålitligheten i studien påvisades i datainsamlingen där det beskrevs vem som utförde intervjuerna samtidigt 

som observationsfältanteckningar gjordes. Varje intervju spelades in och transkriberades ord för ord som sedan 
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sammanfattades av första författaren. Några veckor efter intervjun kontaktades patienterna via telefon för att få 

en sammanfattning av deras intervju och patienterna fick möjlighet att kritiskt utvärdera och lämna synpunkter. 

Syftet med telefonintervjun var att validera ifall författarens summering av intervjuerna återspeglade 

patienternas upplevelser. Dessa aspekter ökade även studiens pålitlighet och trovärdighet. I studien nämns det 

att pålitligheten ökade genom att första författaren och en annan författare självständigt läste igenom alla åtta 

transskript, analyserade dem, identifierade de underliggande koderna, översatte allt från arabiska till engelska 

och sedan jämförde författarna resultatet med varandra. Detta kan även kan öka trovärdigheten i studien då 

ytterligare en författare läste igenom och analyserade materialet. Första författaren var en ung man som skulle 

kunnat påverkat studien resultat positivt genom att författarna ansåg att patienterna skulle ha lättare att öppet 

tala om sina upplevelser med en man i jämförelse med en kvinna. Det framkom att första författaren hade en 

förförståelse men inte vad för typ av förståelse, däremot beskrevs det att han försökte kontrollera sina 

förutfattade meningar angående upplevelser under intervjuerna. Detta kan ha påverkat studiens pålitlighet men 

även bekräftelsebarheten då det är viktigt som författare att vara så neutral som möjligt. Generaliserbarheten 

eftersträvades inte i studien däremot utfördes ett heterogent prov med frågor om bland annat ålder, 

socioekonomisk status, diagnos och behandling till patienterna för att öka överförbarheten av data. Ytterligare 

en begränsning som diskuterades relaterat till överförbarheten var att patienterna kanske inte har varit helt 

öppna i sina beskrivningar av sina upplevelser på grund av att det är ett känsligt och ovanligt ämne att prata om 

i den libanesiska kulturen.  
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Artikel 8 

Referens Shen, A. H., Howell, D., Edwards, E., Warde, P., Matthew, A. & Jones, J. M. (2015). The experience of 

patients with early-stage testicular cancer during the transition from active treatment to follow-up surveillance. 

Urologic Oncology, 34, 168.e11-168.e20. doi:10.1016/j.urolonc.2015.09.016 

Land  

Databas 

Kanada 

CINAHL 

Syfte Att få en bättre förståelse för patienter med testikelcancer som befinner sig i ett tidigt stadium av sjukdomen 

när patienterna går från aktiv cancerbehandling till uppföljningsvård. 

Metod:  

Design 

Mixad metod – Kvantitativ och kvalitativ metod 

Tvärsnittsstudie och kvalitativ innehållsanalysmetod  

Urval Nittio utav 153 deltog i studien. 153 patienter uppfyllde inklusionskriterierna och rekryterades i samband med 

sitt uppföljningsmöte på sin onkologklinik. 146 patienter gav samtycke och fick tillgång till frågeformuläret. 90 

patienter slutförde frågeformuläret och kontaktades för om de ville delta i antingen en fokusgrupp eller 

telefonintervju, sju stycken deltog i en fokusgruppen och sex stycken deltog i en telefonintervju.  

Datainsamling Demografisk data och behandlingsinformation samlades in genom ett standardiserat 

självrapporteringsfrågeformulär. För bedömning av patienternas kunskapsnivå angående sjukdom och 

behandling användes ett frågeformulär anpassat från bröstcanceröverlevande kunskaper om sjukdomar och 

behandling. För bedömning av patienternas känslor på förväntning av uppföljning så användes en reentry skala. 

Hälsorelaterade besvär bedömdes genom användning av modifierad version av MOS-HDS (Medical outcomes 

study-health distress scale). Användning av modifierad version av PCCQ (Patient of continuity of 

Questionnaire) användes för bedömning av upplevelsen av kontinuiteten i vården. Fokusgruppen och 

telefonintervjuerna spelades in och transkriberades ner ord för ord i skrift. I fokusgruppen diskuterade 

patienterna med varandra och forskningsstudenten (E.E) observerade fokusgruppen och tog anteckningar.  

Dataanalys De statistiska analyserna genomfördes med hjälp av SPSS version 21 för att beskriva de demografiska och 

kliniska variablerna samt alla resultatmått. Normalitet bedömdes med Shapiro-Wilk testet. Mann-Whitney 

testet användes för att undersöka samband mellan alla resultatmått baserat på demografiska och de kliniska 

variablerna. Kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman, användes för att kartlägga olika teman. 

Denna strategi gick ut på att härleda subkategorier som tillsammans resulterade i huvudteman som 

representerar den insamlande datan. 

Bortfall Sextiotre patienter valde att ej delta i studien, vilket resulterade i 41% bortfall.  

Slutsats Somliga patienter upplevde en oväntad emotionell kris och visste inte hur de skulle hantera krisen. Patienter 

upplevde sig oförberedda inför att hantera bieffekter utav testikelcancer och dess behandling. Många patienter 

förklarade att de blivit tillsagda av sin hälso- och sjukvårdsgivare att helt enkelt anpassa sig och återgå till sina 

normala liv. Patienter upplevde sig pressade att agera starka och maskulina på grund av antaganden som fanns 

om hur patienterna skulle bete sig efter genomförd behandling. Det framkom även att patienterna önskade mer 

information angående sjukdomens recidivet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Forskarna använde metoden Cronbachs alpha för att uppskatta mätinstrumentens interna reliabilitet. Alla 

mätinstrument som användes i studien hade en acceptabel till utmärkt intern reliabilitet, där Cronbachs alpha 

var mellan 0,67 – 0,92. Studiens pålitlighet påvisades genom en tydligt beskriven datainsamling där det 

framkom hur många som medverkade i fokusgruppen och att det var en erfaren intervjuare som genomförde 

telefonintervjuerna. Två författare från forskningsteamet transkriberade ner alla data och identifierade teman 

och citat. Författarna träffades ett flertal gånger för att diskutera och förena eventuella avvikelser. En av 
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huvudförfattarna granskade sedan alla teman och citat vilket ökade studiens trovärdighet och bekräftelsebarhet.  

Generaliserbarheten diskuterades då svarsfrekvensen på 59% skulle kunnat orsakats av “response bias” vilket 

menas med att patienternas tendens att svara vilseledande eller icke-sanningsenligt på frågeformulären. Orsak 

till detta kan vara på grund utav att patienterna upplever press att ge svar som är mer socialt acceptabla. 

Dessutom kan patienterna omedvetet besvara frågorna på ett sätt forskarna inte avsåg genom att frågornas 

format han ha gett en oönskad inverkan på hur patienterna svarat på frågorna. Patientupplevelsen på kliniken 

kan vara specifik för just denna population och patienter som får vård på andra kliniker kan möta andra 

utmaningar och andra former av stöd, detta skulle kunna påverka generaliserbarheten av resultatet till andra 

populationer. Inom den kvalitativa datan begränsas det lilla antalet patienter generaliserbarheten till en större 

population.  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Skoogh, J., Steineck, G., Cavallin-Ståhl, E., Wilderäng, U., Håkansson, U. K., Johansson, B. & Stierner, U. 

(2010). Feelings of loss and uneasiness or shame after removal of a testicle by orchidectomy: a population-

based long-term follow-up of testicular survivors. International Journal of andrology, 34, 183-192. 

doi:10.1111/j.1365-2605.2010.01073.x 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att undersöka långvariga känslor av förlust, oro eller skam över sin kropp efter borttagande av en testikel 

genom orkidektomi 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Epidemologisk studie  

Urval Niohundrasextio utav 1173 patienter deltog i studien. Det var 1221 patienter som var diagnostiserad med 

testikelcancer mellan januari 1981 och december 2004, som den 15 januari 2007 var mellan 18–75 år 

identifierades genom SWENOTECAS (Swedish-Norwegian cancer-care programme) databas. Av de 1221 

patienterna exkluderades 48 stycken av olika anledningar, vilket resulterade i 1173 som var berättigade. 

Datainsamling Först skickades det ut ett informationsbrev som förklarade studiens syfte. Till patienterna som gick med på att 

delta i studien skickades mail med frågeformuläret och 10 dagar senare skickades tack-mail med ett 

påminnelsekort. Efter 14 dagar ringde en intervjuare till patienter som inte hade skickat tillbaka frågeformuläret 

och gav patienterna möjlighet att ställa frågor och avslå deltagande. Påminnelsesamtal gjordes till de patienter 

som deltog i studien. Frågeformuläret innehöll även en psykometrisk skala HADS (Hospital anxiety and 

depression scale).  

Dataanalys Sambanden mellan svar på frågorna beräknades med användning av Pearsons korrelations test.  

Resultaten presenteras som relevanta risker (RR) med ett konfidensintervall på 95%. Procenten hos patienter 

med specifika utfall dividerades mot procentandelen av de patienter som opererat bort en respektive två 

testiklar.  

Bortfall Tvåhundratretton patienter deltog inte i studien, detta resulterade i ett bortfall på 18%. 

Slutsats Flertalet patienter upplevde känslor av förlust och skam över sina kroppar efter att ha opererat bort en testikel. 

Det framkom att patienter som inte hade biologiska barn uppgav att de upplevde känslor av skam och förlust 

mer än av patienter som redan hade biologiska barn gjorde. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad II av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Studiens frågeformulär grundades genom att följa etablerade rutiner från en avdelning på en 

cancerepidemilogisk klinik. Frågorna formulerades från inhämtad information från intervjuade 

testikelcanceröverlevare. Forskarna formulerade ytterligare några frågor som handlade om känslor av förlust, 

oro och skam över att förlora en testikel efter en orkidektomi. Detta formade ett studiespecifikt frågeformulär 

till studien. Den preliminära versionen testades, omarbetades och användes sedan i en förberedande studie 

innan den viktigaste datainsamlingen skulle ske. Frågeformuläret innehöll även andra frågor som bland annat 

välbefinnande och den psykiatriska skalan Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) som är ett 

instrument som har använts väl över hela världen och har en god validitet. Det höga antalet deltagare i studien 

minskade sannolikheten att orsaka urvalsproblem. Studiens omfattade en förberedande process och användning 

av anonyma självadministrerande frågeformulär som liknar tekniken blinding och därmed förhindrar 

intervjurelaterad bias och minskar storleken på mätfel, detta ökade studiens reliabilitet. Extern validitet 

angående generaliserbarheten diskuterades i studien, då män kan förlora en testikel på grund av olika 

anledningar och därmed inneha olika upplevelser.  
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Artikel 10 

 

 

Referens Skoogh, J., Steineck, G., Johannson, B., Wilderäng, U. & Stierner, U. (2013). Psychological needs when 

diagnosed with testicular cancer: findings from population-based study with long-term follow-up. BJU 

International, 111, 1287–1293. doi:10.1111/j.1464-410X.2012.11696.x 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka psykologiska behov hos patienter som diagnostiserats med testikelcancer.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Retroperspektiv studie 

Urval Utav 1192 patienter var det 974 som deltog i studien. Från början identifierades 1221 patienter som var 

diagnostiserade med testikelcancer mellan januari 1981-december 2004, som i januari 2007 var mellan 18–75 

år genom SWENOTECAS (Swedish-Norwegian cancer-care programme) databas. Av 1221 patienter 

exkluderades 29 personer utav olika anledningar som resulterade i 1192 patienter som var berättigade.  

Datainsamling Först skickades ett introduktionsbrev ut angående studiens syfte. Till de patienter som ville vara med och delta i 

studien skickades det ut ett frågeformulär via post och efter 10 dagar skickades det ut ett tack- och 

påminnelsekort ut. Fjorton dagar senare ringde en intervjuare de patienter som inte hade skickat tillbaka 

frågeformuläret och gav dem en möjlighet att ställa frågor och avstå deltagandet. Påminnelsesamtal gjordes till 

de som deltog i studien. Frågeformuläret innehöll även den psykometriska skalan HADS.  

Dataanalys Varje resultat delades in i två kategorier; JA och NEJ. Resultaten presenterades som relativa risker med 95% 

konfidensintervall beräknat som procentandelen patienter med specifikt utfall (t.ex. antalet som tyckte 

cancerdiagnosen genererade i en kris) bland patienterna som var 32–64 års ålder vid diagnos, dividerat med 

procentandelen patienter med samma specifika utfall, men som var mellan 16–25 år gamla. 

Bortfall Tvåhundraarton patienter deltog inte i studien, detta resulterade i ett bortfall på 18%.  

Slutsats Majoriteten av patienter med testikelcancer upplevde någon form av kris och krisen var av värst karaktär i 

samband med diagnos och behandling.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad II av vetenskaplig kvalitet efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 

 

Studiens frågeformulär följde etablerade rutiner från en cancerepidemiologiklinik. Frågorna baserades på 

information utifrån tidigare intervjuer med testikelcanceröverlevare. Frågorna testades, omarbetades och sedan 

användes i en förberedande studie innan den viktigaste datainsamlingen började. Det framkom vilka svar som 

forskarna utgick ifrån när det framställde frågeformuläret samtidigt tillkom det ytterligare frågor angående 

bland annat välbefinnande och sexuell aktivitet. Frågeformuläret var heltäckande för vad som skulle mätas och 

har därmed en god innehållsvaliditet. Den psykiatriska skalan Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

ingick i frågeformuläret, detta instrument har en även god validitet. Forskarna diskuterade både studiens styrkor 

och svagheter. Den befolkningsbaserade inställningen och det höga antalet deltagare i studien minskade 

sannolikheten för urvalsproblem. Studiens omfattande process och användning av anonyma 

självadministrerande frågeformulär liknar tekniken blinding och därmed förhindrar intervjurelaterad bias och 

minskade risken för mätfel, detta ökade studiens reliabilitet. De retrospektiva rapporterna angående krisen kan 

anses vara en svaghet, men författarna diskuterade att om de hade frågat om psykologiska reaktioner och behov 

i samband med diagnos hade detta inte öppnat möjligheten för självreflektion. Extern validitet angående 

generaliserbarheten till andra populationer och kulturer diskuterades i studien, forskarna ansåg att det behövdes 

studeras vidare.  
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