
 

Tabell 2. Artikelöversikt                                                                                                                                                                             Bilaga II:1 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats och vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Holland 

Tuinman, M. A., 
Hoekstra, H. J., 
Fleer, J.,  
Sleijfer, D.Th.,  
Hoekstra-
Weebers, J. 
E.H.M. 

Self-esteem, social 
support, and mental 
health in survivors of 
testicular cancer: A 
comparison based on 
relationship status. 

Att utforska 
självförtroende, socialt 
stöd och mental hälsa 
hos tre olika grupper 
män som har överlevt 
testikelcancer. (1) 
singelmän (2) män med 
partner under 
sjukdomsförloppet och 
(3) män med partner de 
träffat efter behandling. 

Kvantitativ metod, 
(n=354). 

Att självförtroende och mental hälsa 
skiljer sig mellan testikelöverlevande 
män som är singlar, hade partner 
under sjukdomsförloppet och de som 
skaffat partner efter behandlingen. 
Vårdpersonal ska vara medvetna om 
den sårbara situation som 
singelmännen befinner sig i.  
 
 
 
Grad: II 

2001 
Storbritannien 

Sheppard, C., 
Wylie, K.R. 

An assessment of 
sexual difficulties in 
men after treatment 
for testicular cancer. 

Att införskaffa mer 
information angående 
sexuella svårigheter hos 
män med testikelcancer. 

Kvantitativ metod, 
med hjälp av 
frågeformulär, 
(n=27). Vidare 
intervjuades 10 män, 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Att vara i ett förhållande kan vara en 
skyddande faktor, och kan minska 
risken för sexuella problem. 
 
 
 
 
Grad: I 

 



 

Bilaga II:2 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats och vetenskaplig 
Kvalitet 

2004 
Storbritannien 

Chapple, A.,  
McPherson, A. 

The decsion to have a 
prosthesis: A 
qualitative study of 
men with testicular 
cancer. 

Att få en förståelse om 
varför en del män väljer 
att ha testikelprotes 
medan andra män väljer 
att inte ha det. Även att 
utforska om 
valmöjligheten av att 
skaffa protes är adekvat 
presenterad. 

Kvalitativ metod med 
intervjuer (n=45). 

Alla män som ska genomgå en 
orkiektomi ska vara införstådda med 
möjligheten att få en protes. 
Att vissa väljer att skaffa protes och 
vissa inte, beror på att olika män har 
olika behov. Dock kunde man se att 
män i fasta förhållanden hade ett 
mindre behov av protes än 
ensamstående män. 
 
Grad: I 

2003 
Tyskland 

Fegg, M J.,  
Gerl, A.,  
Vollmer, T.C., 
Gruber, U.,  
Jost, C.,  
Meiler, S.,  
Hiddermann, W. 

Subjective quality of 
life and sexual 
functioning after 
germ-cell tumour 
therapy. 

(1)Att utforska 
påverkan av 
behandlingen mot 
könscellstumörer på 
den sexuella funktionen 
och den subjektiva 
upplevelsen av 
livskvalité. (2)Att 
undersöka 
kommunikationen om 
sexuella problem 
mellan patienter, deras 
partners och läkare. 

Kvalitativ metod med 
hjälp av 
frågeformulär 
(n=341). 

Visar på mindre sexuella problem än 
vad som tidigare rapporterats i 
litteratur. Det finns ett starkt 
samband mellan sexuell 
tillfredsställelse och globalt 
välbefinnande. Sexuella problem 
skall tas upp med alla patienter före 
det att behandlingen sätts in och vid 
uppföljningsundersökningar. 
 
 
 
 
Grad: I 

 



 

Bilaga II:3 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats och vetenskaplig 
kvalitet 

1999 
USA 

Brodsky, M. S. The young male 
experience with 
treatment for 
nonseminomatous 
testicular cancer. 

Att undersöka hur unga 
mäns upplevelser av 
behandlingen för 
nonseminom 
testikelcancer. 

Kvalitativ metod med 
öppna intervjuer 
(n=11). 

Det behövs en större förståelse för de 
manliga patienternas upplevelser. 
Studien kan bidra till förståelse och 
bidra till en mer könsrelaterad 
omvårdnad, för att minska traumat 
för framtida cancerpatienter. 
 
Grad: I 

2007 
Storbritannien 

Chapple, A., 
Salinas, M., 
Ziebland, S., 
Mcpherson, A., 
Macfarlane, A. 

Fertility Issues: The 
Perceptions and 
Experiences of Young 
men Recently 
Diagnosed and 
Treated for Cancer. 

Att underöka fertilitets 
problem för unga män 
som blivit 
diagnostiserade och 
behandlade för cancer 
samt att undersöka 
kommunikationsproble
m runt dessa 
fertilitetsaspekter. 

Kvalitativ studie med 
öppna intervjuer, 
(n=21).  

Mer behöver göras för att hjälpa de 
unga männen med cancer för att 
upptäcka fertilitetsproblem. Alla 
ungdomar och unga män som 
behandlats för cancer ska erbjudas 
spermalagring om deras fertilitet 
hotas. De ska också erbjudas terapi i 
varje stadie av professionella som 
inte har problem av att prata om 
ämnet, websidor och CD-rom skivor 
kan vara till nytta. Den fysiska miljön 
för lagring av sperma ska förbättras. 
 
Grad: I 



 

Bilaga II:4 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats och vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Norge 

Dahl, A.A.,  
Haaland, C.F., 
Mykletun. A., 
Bremnes, R., 
Dahl, O., 
Klepp, O., 
Wist, E., 
Fosså, S.D. 

Study of Anxiety 
Disorder and 
Depression in Long-
Term Survivors of 
Testicular Cancer. 

För att öka vår kunskap 
av förekomsten av 
ångestsyndrom och 
depression hos långtids 
överlevare med 
testikelcancer samt att 
identifiera faktorer som 
kan härledas till dessa 
symtom. 

Kvantitativ studie. 
Där deltagarna 
(n=1408) gav 
information om 
medicinska, sociala 
och familjära aspekter 
med hjälp av ett 
frågeformulär.  
 

Långtids överlevarna har en ökad risk 
för ångestsyndrom samt depressioner 
som behöver klinisk uppmärksamhet.  
 
 
 
 
 
 
Grad: I 

2003 
Storbritannien 

Chapple, A., 
Ziebland, S., 
McPherson, A. 

Qualitative study of 
men´s perceptions of 
why treatment delays 
occur in the UK for 
those with testicular 
cancer 

Att undersöka varför 
patienter med 
testikelcancer  dröjer 
med att uppsöka  
läkarvård och att få 
behandling. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer på män 
med testikel cancer. 
(n=45). 

Studien föreslår att det är viktigt att 
männen har kunskap om hur en 
normal testikel känns, och att de 
skulle tjäna på att få information om 
hur de ska kännas och undersökas.  
 
Grad: I 

 



 

 

Bilaga II:5 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats och vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Holland 

Fleer, J.,  
Sleijfer, D., 
Hoekstra, H., 
Tuinman, M.,  
Klip, E.,  
Hoekstra-Weebers, 
J. 

Objective and 
subjective predictors 
of cancer-related 
stress symptom in 
testicular cancer 
survivors. 

(1) Att undersöka 
cancer relaterad stress 
symtom ibland 
testikelcancer 
överlevande, (2) att få 
insyn i förhållanden i 
sociodemografiska och 
cancer relaterade 
variabler med cancer 
relaterad stress symtom 
och (3) att utvärdera 
ifall objektiva och 
subjektiva aspekter av 
cancer diagnos och 
behandling kan bli 
förknippat med 
pågående lidande efter 
cancer. 

Kvantitativ metod, 
(n=354). De 354 fick 
fylla frågeformulär. 
15 blev utvalda och 
tillfrågade om de ville 
bli intervjuade. 
Intervjuerna var 
semistrukturerade.  

En liten del av de intervjuade 
upplevde klinisk förhöjd 
cancerrelaterad stress. De flesta 
upplevde väldigt lite eller inga 
problem. Ensamstående med lite 
utbildning och inget jobb hade mera 
cancer relaterad stress än deras 
motsvarigheter. Deras nuvarande liv 
och ångest inför framtiden gjorde 
skillnaden mellan närvarande eller 
utebliven stress efter testikelcancer. 
 
 
 
 
 
 
Grad: I 

Storbritannien 
2004 

Mason, J.O., 
Strauss, K. 

Testicular  cancer: 
passage through the 
help- seeking process 
for a Cohort of U.K. 
Men (part 1). 

Att belysa mäns 
upplevelser av 
testikulära förändringar 
och processen att söka 
hjälp.  

Kvalitativ metod 
(n=10). Semi- 
strukturerade 
intervjuer som 
övergick till 
djupgående frågor. 
Grounded Theory. 

Relaterat till en bakgrund med lite 
kunskap om cancer i det stora hela 
och om testikelcancer speciellt, 
hittade män lite information 
tillgänglig och kände sig besvärade 
inför både undersökning och 
operation. 
 
Grad: I 



 

Bilaga II:6 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats och vetenskaplig 
Kvalitet 

2006 
Holland 

Fleer, J.,  
Hoekstra, H.J., 
Sleijfer. D.Th., 
Tuinman, M.A., 
Hoekstra-Webbers, 
J.E.H.M.  

The role of meaning 
in the prediction of 
psychosocial well-
being of testicular 
cancer survivors. 

Att undersöka 
(1)meningsfullheten 
hos män som överlevt 
testikelcancer, 
(2)förändringar i syn på 
livet efter 
testikelcancer, 
(3)bidragandet av 
meningsfullhet för att 
förutsäga psykosocialt 
välbefinnande och 
cancerrelaterat lidande. 

Kvantitativ metod 
(n=354) 
Frågeformulär som 
tog upp olika delar av 
patienternas 
upplevelser. 

Trots erfarenheten av sjukdom som 
kan att splittra grundläggande 
värderingar och uppnå uppsatta mål 
så har testikelcancer överlevande en 
stark känsla av meningsfullhet. 
Ensamstående, barnlösa, arbetslösa, 
kroniskt sjuka och de med tidigare 
erfarenheter av negativa upplevelser 
i livet hade mindre upplevelser av 
mening än de med motsatt 
bakgrund. Att ha en känsla av 
mening var starkt förknippad med 
psykosociala välbefinnandet hos 
testikelcancer överlevande. Effekten 
av cancer relaterad stress var inte 
lika uppenbar.  
 
Grad: I 

Storbritannien 
2004 

Vasudev, S. N., 
Joffe, K. J.,  
Cooke, C.,  
Richards, F., 
Jones, G. W. 

Delay in the 
diagnosis of testicular 
tumours- changes 
over the past 18 
years. 

Att utvärdera 
förändringar i 
remiteringstider och 
testikelcancerpatienters 
medvetenhet i 
Yorkshire under de 
senaste 18 åren.  

Kvantitativ metod 
(n=180) 
Frågeformulär som 
delades ut till 
patienter vid deras 
första återbesök. 

Patienters kunskap har förbättrats de 
senaste 18 åren. Studien ger stöd åt 
effektiviteten av nationella hälsas 
utbildnings initiativ där  målet är att 
att öka allmänhetens kunskap och 
frekvens av självundersökning. 
Allmänläkarna bedömde och 
remitterade männen snabbt till 
specialistsjukvården. 
 
Grad: II 



 

Bilaga II: 7 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats och vetenskaplig 
Kvalitet 

2004 
Kanada 

Gurevich, M., 
Bishop, S., 
Bower, J., 
Malka, M., 
Nyhof-Young, J. 

(Dis)embodying 
gender and sexuality 
in testicular cancer. 

Att undersöka hur män 
som diagnostiserats 
med testikelcancer 
upplever frågor om 
sexualitet och kön efter 
diagnos och 
behandling.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
inspelade intervjuer 
med män som 
diagnostiserats med 
testikelcancer (n=40).   

Studien fann att den maskulina 
identiteten kretsar kring upplevelsen 
av testikelcancer. Deltagarna både 
bekräftade och dementerade att den 
maskulina identiteten satt i deras 
testiklar.   
 
Grad: I 

2005 
Skottland 

O´Brien, R., 
Hunt, K., 
Hart G. 

It´s a caveman stuff, 
but that is to a certain 
extent how guys still 
operate: men´s 
accounts of 
masculinity and help 
seeking 

Att presentera 
diskussioner och 
erfarenheter av 
hjälpsökande män i 
Skottland och deras 
relation till och 
innebörd av 
maskulinitet.  

Kvalitativ studie där 
män satt i 14 olika 
samtalsgrupper och 
diskuterade sina 
erfarenheter och 
upplevelser om 
maskulinitet och 
hälsa. (n=55). 

Faktan i studien visar på en mängd 
olika synsätt hos män att det skiljer 
sig från den allmäna synen, att 
männen drar sig för att söka hjälp. 
Det visade sig att detta inte stämde då 
många av männen i studien avvek 
från det mönstret. 
Författarna hävdar att att framtida 
studier måste koncentreras på dessa 
avvikare för att uttröna vad det är 
som gör att vissa söker hjälp och 
andra inte. 
 
Grad: II 

 
 



 

Bilaga II: 8 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats och vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Sverige 

Rudberg, L., 
Nilsson, S., 
Wikblad, K., 
Carlsson, M. 

Testicular Cancer and 
Testicular Self-
examination. 
Knowledge and 
Attitudes of 
Adolescent Swedish 
Men. 

Att utvärdera kunskaper 
och attityder om 
testikelcancer och 
förekomsten av 
testikulär-
självexamination hos 
gymnasieelever i 
Sverige.  Samt att 
undersöka hur mycket 
information de fått om 
testikelcancer och 
testikulär-
självexamination innan 
denna studie 
genomfördes. 

Kvantitativ studie 
med ett frågeformulär 
som unga svenska 
manliga 
gymnasieelever fick 
fylla i (n=727). 
 

Resultatet visar på att det finns behov 
av kunskap om testikelcancer och 
testikulär självexamination. Den 
föreslår att utbildning av detta ges i 
skolan eller till männen när de 
mönstrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grad: I 

 
 


