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Abstrakt 
Prostatacancer är en allvarlig sjukdom som både påverkar mannen, partnern och 
familjen. Den vanligaste kurativa behandlingsmetoden är radikal prostatektomi 
operation (RRP), som har ökat sedan början av 1990-talet. Risken för att dö i 
prostatacancer och/eller att utveckla metastaser minskar för de som genomgått 
operation. Syftet med studien var att beskriva upplevelser av vardagen hos män 
med prostatacancer efter att ha genomgått en RRP operation. Studien 
genomfördes med ett ändamålsenligt urval av sex män. Data samlades in med 
semistrukturerade intervjuer och analyserades med tematisk innehållsanalys.  I 
resultatet framkom fyra kategorier som bildade två teman; Anpassa sig till att 
livet blivit mer inskränkt; En vilja att gå vidare. Resultatet visade att följderna 
efter RRP operationen gjorde att de blev inskränkta i vardagen, att urinläckaget, 
smärtan och ett förändrat samliv var hinder för att kunna leva vardagen som 
tidigare. Operationen var värt allt och de hade fått några extra år. Vardagens 
förändring blev inte så stor som de hade föreställt sig. Stöd från vårdpersonal, 
familj och vänner var viktigt men även det stöd de själva varit till män i liknande 
situationer betydde mycket för att deras vardag skulle fungera. För att männen 
ska känna en hoppfullhet i vardagen är det viktigt att vårdpersonalen får ökad 
förståelse hur dessa män upplever sin situation i samband med operationen, för 
att kunna stödja, hjälpa och stärka deras framtidstro och hopp. Vårt resultat 
indikerar att det är viktig att lyfta fram problematiken som rör följderna efter att 
ha genomgått RRP operationen, då kan vi som vårdpersonal ge den hjälp som 
kan behövas för att män ska känna en hoppfullhet i vardagen, då behöver de stöd 
från sin omgivning både före och efter operationen. 

 
Nyckelord: Prostatacancer, radikal prostatektomi, upplevelser, kvalitativ metod, 
tematisk innehållsanalys 
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Abstract 
Prostate cancer is a serious disease that affects the man, partners and family. The 
most common curative treatment method is radical prostatectomies operation 
(RRP), which has increased since the beginning of the 1990. The risk of dying 
in prostate cancer and/or the development of metastases decreases for those who 
have undergone surgery. The purpose of the study was to describe the 
experiences of everyday life in men with prostate cancer after having undergone 
a RRP operation. The study was carried out with purposive sample of six men. 
Data were collected with semi structured interviews and analyzed with thematic 
content analysis. The result revealed four categories formed into two themes; 
Adapt to that life has become more restricted; A willingness to go further. The 
results showed that the consequences for the operation, the RRP was curtailed in 
everyday life, to urine leakage, pain and a changing relationship were obstacles 
to living life as before. The operation was worth everything and they had a few 
extra years. Everyday change was not as great as they had imagined. Support 
from healthcare professionals, family and friends were important but also the 
support that they themselves have been to men in similar situations meant a lot 
to their daily lives. For the men to feel a gaze in everyday life, it is important 
that healthcare professionals gets increased understanding of how men feel in 
their situation in connection with the operation, in order to support, assist and 
strengthen their faith and hope. Our results indicate that it is important to 
highlight the problems relating to the consequences, after having been subjected 
to RRP operation, then we as health care professionals can provide the support 
needed for men to feel a gaze in everyday life, as they need support from their 
surroundings both before and after the operation. 
 

Keyword: Prostate cancer, radical prostatectomy, experiences, qualitative 
method, thematic content analysis 
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Prostatacancer är en allvarlig sjukdom som både påverkar mannen, partnern och familjen. 

Diagnosen och dess olika behandlingsstrategier påverkar den sexuella aktiviteten, ger 

inkontinensproblem, försämrar självförtroendet, leder till olika känslomässiga reaktioner och 

männen kan lätt hamna i en depression (Riechers, 2004). För män som genomgått behandling 

av prostatacancer har de psykosociala aspekterna en stark förknippning med livskvalitet 

(Katz, 2007; Schapira, Lawrence, Katz, Mcauliffe & Nattinger, 2001; Ward- Smith & Mehl, 

2007;). Den försämrade sexualiteten ger störst påverkan på livskvaliteten (Bokhour, Clark, 

Inui, Siliman & Talcott, 2001; Moore & Estey, 1999 & Katz, 2007). Studier beskriver att de 

flesta män som genomgår en RRP är relativt unga och friskare än många andra 

behandlingsgrupper. Detta innebär att de ställer stora krav på att ha så bra livskvalitet som 

möjligt (Montorsi, Briganti, Salonia, Rigatti & Burnett, 2003 & Van Kampen et al., 2000). 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift att ge stöd och att förmedla information före och efter 

behandling för att minska stressen för den drabbade (Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2005; 

Katz, 2007).  

Den vanligaste kurativa behandlingsmetoden när det gäller prostatacancer i Sverige är radikal 

prostatektomi operation (RRP). Antalet män som opererats har ökat sedan början av 1990-

talet. En viktig orsak till denna utveckling är ett resultat från en skandinavisk studie där 

jämförelse gjordes mellan RRP och symtomstyrd behandling (hormonell behandling vid 

symtom). Det visar att risken för att dö i prostatacancer och/eller att utveckla metastaser 

minskade i gruppen som genomgått operation. Vidare utvecklas mer förfinade 

operationsmetoder som minimerar komplikationer. De två vanligaste komplikationerna efter 

operation är urininkontinens och erektil dysfunktion (impotens) (Damber & Peeker, 2006, s. 

329-332).  

Burt et al. (2005) och Moore Estey (1999) och beskriver att många män upplever frustration i 

väntan på provtagningsbesked av läkare. De uppger att vid första besöket hos läkaren har de 

fått tillräckligt med tid och information och ett bra bemötande. Andra studier beskriver att 

många män upplever chock, förvåning eller panik. Många män tycker att det är ett personligt 

beslut när de skall välja behandlingsform exempelvis när det gäller operation eller 

strålbehandling (Butler, Downe-Wamboldt, Marsh, Bell & Jarvi, 2001). Få män diskuterar 

med sin partner angående val av behandling och det slutliga beslutet (Butler et al., 2001; 

Moore & Estey, 1999). Vidare beskriver Moore och Estey (1999) att fåtalet män samtalat med 
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sin partner om cancer beskedet. En del har svårt för att berätta om sjukdomen till vänner och 

bekanta eftersom de tror att de skall ändra attityden till dem. Män uppger att de vill genomgå 

en RRP så fort som möjligt för att få bort cancern. Få män kommer ihåg att de blivit 

informerade angående riskerna av urininkontinens och erektil dysfunktion i samband med 

operation. 

I studier av Butler et al. (2001) och Moore och Estey, (1999) beskrivs att män inte hade fått 

tillräckligt med information om att de skulle få en urinvägskateter efter operation. När 

urinkatetern skulle tas bort beskrev männen att det var den värsta dagen i deras liv. De 

förväntade sig inte något läckage, de var oförberedda angående urininkontinens efter att 

urinkatetern tagits bort och visste inte hur de skulle tackla detta. Männen ville ha bättre 

information gällande inkontinenshjälpmedel. De hade inte heller fått information angående 

betydelsen av bäckenbottenträning för att kunna häva ett läckage. Van Kampen et al. (2000) 

beskriver att bäckenbotten träning är effektivt, för att kunna förbättra besvär med 

urininkontinens efter en RRP. Det är viktigt att påbörja träningen så fort som möjligt efter 

operationen.  

Män som varit sexuellt aktiva före operationen var frustrerade över att inte kunna 

tillfredsställa sin partner. De ville bli hjälpta och de kände sig generade att fråga läkaren om 

hjälp (Katz, 2007; Moore & Estey, 1999). Burt et al. (2005) betonar att männen kände sig för 

unga för att ge upp det sexuella. De kände sig stressade när deras sexuella förmåga 

försämrades. Livskvaliteten minskade genom psykologisk stress som påverkade 

självförtroendet, självkänslan och relationen till sin partner (Barnas et al., 2004). Hjälpmedel 

finns för män med erektionsproblem så som farmakologisk behandling eller via intracavernös 

injektion (Montorsi et al., 2003; Schapira et al., 2001 s. 251). Enligt Albaugh och Ferrans 

(2009)  fick majoriteten av de män som behandlades med intracavernös injektion liten eller 

ingen smärta, men smärtan visar sig vara vanligare hos män som genomgått en RRP operation 

än hos de som inte genomgått operationen.  

Män som drabbas av prostatacancer upplever trötthet, smärta och kroppsliga förändringar 

vilket leder till psykisk stress (Roth, Weinberger & Nelson, 2008). Männen hamnar i en ny 

livssituation, mot deras egen vilja och i deras nya situation formar de ett nytt perspektiv på 

livet (Jonsson, Aus & Berterö, 2009). Enligt Moore och Estey (1999) kände män som 
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genomgått RRP sig stressade och frustrerade. De upplevde att de fått lite information från 

sjukhuspersonalen om livet efter operationen. Männen beskrev att de led i tysthet och hade 

ångest. De menade att om de fått stöd vid rätt tillfälle skulle det kunnat öka livskvaliteten för 

dem. Vårdpersonalen har en viktig uppgift, att erbjuda män som ska genomgå en RRP ett 

individuellt stöd för att kunna återkomma till ett normalt liv.  Män som drabbats av 

prostatacancer upplevde att sjukdomen påverkade dem socialt. Männen menade att det 

berodde på följderna som operationen medförde, som urinläckaget som de inte visste hur de 

skulle hantera, försämrad sexualitet när de inte kunde tillfredsställa sin partner. Detta ledde till 

att livskvaliteten blev försämrad och de hamnade i en ny livssituation, som gjorde att de måste 

forma ett nytt sätt att se på livet. Denna studie kan bidra till en bredare och förbättrad 

omvårdnad till män som har genomgått en RRP på grund av prostatacancer. Genom en ökad 

förståelse för männens upplevelser kan detta bidra till bättre stöd och hjälp till männen så att 

det återfår en livskvalitet. Mot denna bakgrund var syftet att beskriva upplevelser av vardagen 

hos män med prostatacancer efter att ha genomgått en RRP.  

Metod 

Studien utfördes utifrån kvalitativ ansats som beskriver personers levda verklighet, erfarenhet 

och tolkning av ett fenomen, som involverar en variation av inhämtad data och ett lärande av 

den datainformation som inhämtas. Den tenderar att bli holistisk på grund av att den strävar 

att få en förståelse i sin helhet (Polit & Beck, 2008, s. 219). Data insamlingen utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 147-152) och analyserades med 

tematisk innehållsanalys (jfr. Baxter, 1991).   

 

Deltagare och procedur 

I studien deltog sex män där alla hade diagnosen prostatacancer. Deltagarna kom från norra 

Sverige och männens ålder var mellan 54 -63 år. Kriterier för att delta var att ha genomgått 

RRP operation under år 2007 och att deltagarna hade en kognitiv förmåga. De som genomgått 

kurativ strålbehandling, inledande hormonbehandling eller exspektansbehandling 

exkluderades. Urvalet skedde ändamålsenligt, vilket innebar att deltagare valdes på grund av 

deras specifika kunskaper och erfarenheter eftersom de har genomgått en RRP operation och 

kunde ge den rikaste informationen för att motsvara studiens syfte (Polit & Beck, 2008, s. 

355). När projektplan och etikansökan fick godkännande skickades förfrågan till 

verksamheten (bilaga 1) som gav godkännande till att studien utfördes. En sjuksköterska från 
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verksamheten utsåg sex män som uppfyllde kriterierna. Därefter skickade hon ut 

informationsbrev tillsammans med svarstalong (bilaga 2) som innehöll förfrågan och 

information om deltagande till de män som var utvalda. I informationsbrevet framgick även 

att deltagandet var frivilligt. De kunde när som helst avbryta sin medverkan och garanterades 

anonymitet. De män som accepterade att delta kontaktades via telefon av oss författare för 

ytterligare information och för att planera tid och plats för intervjuerna. Samtliga sex män 

samtyckte att delta i studien och ingen valde att avbryta.  

 

Datainsamling 

Intervjumetoden i studien var semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes via en 

intervjuguide (bilaga 3) som fokuserade på vissa teman och som innehöll förslag på frågor.  

Alla intervjuer spelades in och skrevs ut ordagrant. Den inledande frågan; Berätta hur du har 

upplevt att genomgå en RRP operation var av övergripande karaktär som täckte syftet. Övriga 

frågor var mer specificerande som följdes av följdfrågor; Kan du berätta mera? Varför kände 

du så? Kan du ge exempel på? (jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 147-152). En pilotintervju 

utfördes, detta för att kunna säkerställa tillämpligheten av intervjufrågorna. Data från 

pilotintervjun ingick i analysen. Intervjun inleddes med ett kort vardagligt samtal utan 

inspelning för att etablera en bra kontakt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har de första 

minuterna en avgörande betydelse i ett samtal, genom god kontakt, visat intresse, förståelse 

och respekt för dem. Inledningsvis innan själva intervjun berättade författaren kort om syftet 

med intervjun och frågade deltagaren om han hade några ytterligare frågor innan 

bandspelaren startade. Varje intervju utfördes under 30-60 minuter. Under fem intervjuer var 

båda författarna var delaktiga. Ansvaret delades, vilket innebar att när den ena intervjuade satt 

de andra med som observatör, sedan varvades ansvaret mellan författarna. Vid ett tillfälle var 

det bara en författare som utförde intervjun, detta på grund av förhinder av den andra 

författaren. Sex män intervjuades och detta ansågs tillräckligt för att ge ett rikt material. Tre 

deltagare valde att intervjuas i hemmiljö och tre på neutral plats.  

 

Dataanalys 

Den analysmetod som användes var tematisk innehållsanalys som beskrev och tog fram det 

karakteristiska ur innehållet i intervjumaterialet och som utfördes med både manifest och 

latent ansats. Enligt Baxter (1991) och Graneheim och Lundman (2004) åskådliggör den 

manifesta ansatsen textens synbara och uppenbara delar, medan den latenta tolkar den 
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underliggande meningen i det som berättas. Texterna lästes igenom upprepade gånger för att 

säkerställa att utskrifterna var korrekta och för att få en bra helhetsbild av materialet. Utifrån 

syftet delades sedan intervjutexterna in i meningsbärande enheter, som i nästa steg 

kondenserades genom att texterna förkortades samtidigt som den innehållsmässiga kärnan 

behölls. De kondenserande meningarna kodades med bokstäver och siffror för att lättare 

kunna gå tillbaka till ursprungsintervjuerna. Sedan kategoriserades texterna, det vill säga att 

liknande innehåll fördes samman och fick kategorinamn och som sedan sammanfördes till 

bredare kategorier i flera steg. Denna process pågick till alla meningsbärande enheter tillhörde 

relevanta kategorier, detta synliggjorde det manifesta innehållet. Fler kategorier med en 

gemensam tråd sammanfördes och teman framkom, som innebar att en tolkning gjordes av de 

kategorier som ansågs höra samman. Det underliggande i kategorierna blev synligt och 

formulerades till teman som utgör det latenta innehållet (jfr Baxter, 1991).  

 

Etiska överväganden 

Vi följde etiska riktlinjer enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 84-93) som innefattade 

informerat samtycke, som innebar att deltagarna informerades angående syftet med studien, 

hur studien var upplagd i stort och vilka risker och fördelar det innebar att vara med i studien. 

Deltagarna fick även information om att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde 

avbryta deltagandet när som helst. De fick även information om konfidentialitet som enligt 

Kvale och Brinkman (2009, s. 84-93) innebär att privat data inte kan härledas tillbaka till 

undersökningspersonerna och att all data avidentifieras och förvarades inlåst. Författarna tog 

hänsyn till konsekvenser som kunde uppstå vid en kvalitativ studie. Det gällde att ”göra gott”, 

det vill säga att riskerna vägdes mot fördelarna. Författarna reflekterade även på att deltagarna 

kunde delge sådan information som de kunde ångra. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 

48-93) finns risk att författaren kan hamna i terapeutisk relation. Därför ställs stora krav på 

känslighet när det gällde hur intervjufrågorna ställs. Om ett samtal fick en oväntad vändning 

som berörde känslor och upprörde deltagaren, styrdes samtalet tillbaka till syftet eftersom 

författarna inte skulle fungera som terapeuter. En av författarna arbetar på en klinik där män 

som ska genomgå RRP vårdas. Därför har ett övervägande gjorts för att undvika dem som hon 

har haft kontakt med i sitt arbete som sjuksköterska. 
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Resultat  

Analysen resulterade i två teman och fyra kategorier (Tabell 1) Teman och kategorier 

presenteras i texten nedan och styrks med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt över tema (n=2) och kategorier (n=4) 

Teman Kategorier 

 

Anpassa sig till att livet blivit mer inskränkt 

 

Att urinläckaget och smärtan är hinder i 
vardagen  

Att samlivet inte är som tidigare men 
fungerar 

 

En vilja att gå vidare 

 

Att försöka leva som innan operationen 

Att yttre stöd ger styrka och trygghet 

 

Anpassa sig till att livet blivit mer inskränkt 

Deltagarna beskrev att följderna efter RRP operationen gjorde att de blev inskränkta i 

vardagen. De menade att urinläckaget, smärtan och ett förändrat samliv var hinder för att 

kunna leva vardagen som tidigare. Trots allt som operationen medförde, så kunde de hantera 

den nya situationen och dess följder. De menade att följderna av operationen var värt mödan 

än att utveckla cancer. Detta kan tolkas som att deltagarna anpassade sig till de inskränkningar 

som ändå operationen medförde.   

 

Att urinläckaget och smärtan är hinder i vardagen  

Deltagare beskrev att de fortfarande hade rikligt urinläckage, trots att tre år gått efter att 

operationen genomfördes. Några beskrev att det ändå var hanterbart och de var nöjda över att 

de hade valt att genomgå operationen än att utveckla cancer och därför accepterade de 

urinläckage som operationen medförde. Några beskrev att de borde varit i bättre fysisk 

kondition både före och efter operation och på så sätt kunnat förebygga urinläckage. För 

många kom det som en chock att läckaget blev så stort. Det var ett stort bekymmer när 

läckaget uppstod nattetid. En del beskrev att det ibland kunde rinna urin i små mängder och 

att det blev blött i byxorna. De menade att med tiden blev läckaget bättre, men det fanns 
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fortfarande i deras liv. Deltagare kände behov att använda inkontinensskydd som trygghet 

ifall att läckaget skulle ske. Några beskrev att när urinvägskatetern togs bort så kände de sig 

bedrövliga för att urinläckaget var så stort. De fick skynda sig till toaletten jämfört med 

tidigare. Några beskrev att när de var ute i kyla och blev kalla mot magen kunde det komma 

urin. I sådana situationer kunde de inte kontrollera läckaget.  

 

 ... jag har skydd i fall att de skulle… så man slipper gå hem med blöta byxor 

 eller hinner inte på toa 

 

 ... man kan säga det första året det var rent av bedrövligt och jag var på en 

 höstfest då man var ute och blev lite kall och då var det mycket läckage 

 

Deltagare beskrev att första året efter operation var läckaget extra besvärligt, speciellt när de 

gjorde något produktivt med kroppen som när de tränade, exempelvis vid promenader. Det 

kunde också inträffa vid hosta och nysningar, som skapade oro att inte hinna i tid till toaletter. 

Vid minsta lilla ansträngning var det läckage. De menade att de upplevde sig begränsade på 

grund av att urinläckaget hela tiden fanns med i deras vardag. 

  

 ... göra någonting produktivt med kroppen var ju otänkbart de jag som sagt 

 var läckte som ett såll 

 

 ... det är mest urinläckaget som har varit man har inte ens viljat åka in till 

 stan 

 

Deltagare beskrev att de upplevde mer smärta i urinblåsan efter operation eftersom det 

sprängde när de var kissnödiga. De menade att de inte visste om det hade att göra med 

bäckenbottenträningen i kombination med att hålla urinen som orsakade att det blev ömhet 

och smärta.  

… man är väldigt kissnödig så gör det väldigt ont jämfört med tidigare de har ja 

upplevt 

 

Att samlivet inte är som tidigare men fungerar 

Deltagare beskrev att sex inte var så viktigt längre i sina förhållanden. De menade att de inte 

brydde sig så mycket om sina potensproblem, men de hade även funderingar om det hade med 
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åldern att göra. De beskrev även att det viktigaste var att de hade kvar sin manlighet och 

visste att de kunde vända sig till sjukvården vid behov av hjälp. 

 

... visst tänker man på det ibland men det är inte så att det är livsviktigt...  

 

 ... har man bott ihop i 40 år tillsammans så är det inte så viktigt med sex... 

 

Deltagare beskrev även att det inte var lika ofta sex jämfört med tidigare. Lusten fanns kvar, 

men förmågan till erektion var inte tillfredställande.  Några kunde få erektion och de var 

medvetna om att de inte kunde fullfölja ett samlag utan störningar.  Det spontana sexuallivet 

upplevdes inte som tidigare, men de tyckte att det var bra ändå. Några beskrev att det sexuella 

fungerade som tidigare, men uttryckte att det numera låg på ett lägre plan än tidigare.  

 

 ... det är ju de som det är inte som när vi gjorde vårat andra barn det hände i 

 vardagsrummet om jag får säga så (skratt) de händer alltså inte idag de blir ju 

 inte samma sak... 

 

En vilja att gå vidare 

Deltagarna var tacksamma över sina liv efter att ha genomgått RRP operationen. De menade 

att de hade fått några extra år. De var överraskade att förändringen i vardagen efter 

operationen inte blev så stor som de hade föreställt sig och att de försökte leva som innan 

operationen. Stöd från vårdpersonal, familj och vänner var viktigt men även det stöd de själva 

varit till män i liknande situationer betydde mycket för att deras vardag skulle fungera. Detta 

kan tolkas som att deltagarna hade en stark vilja att gå vidare i livet. 

 

Att försöka leva som innan operationen  

Deltagare beskrev att de var tacksamma över att de genomgått operationen och att den gav 

dem bonus i livet, som de menade gav dem några extra år att leva. De uttryckte att det var 

positivt att det inte blev så lång väntan från diagnos till operation. De trodde att RRP 

operationen skulle ge större förändringar i vardagen än vad den gjort. Några beskrev att de 

försökte leva som de hade gjort innan och att det fungerade bra. De menade att de kunde 

utföra och medverka i allt som vardagen och fritiden bjöd på. De berättade att den viktigaste 

aspekten i deras vardag var att de ska kunna leva och fungera socialt.  
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… förändring blir de alltid med en sån där radikal operation men ja trodde 

faktiskt att de skulle va större förändring än vad som ha blivit 

 

Deltagare beskrev att RRP operationen gjort dem uppmärksamma till att ta vara på livet på ett 

bättre sätt. Genom detta menade de att deras humör blev lugnare och att de blev en erfarenhet 

rikare. De menade att de numera inte gjorde så stor sak av småsaker som de gjorde tidigare. 

De brydde sig inte så mycket om små saker i vardagen utan fokuserade mer på sig själv för att 

må bra. De beskrev även att de såg livet med andra ögon idag och tog dagen som den kommer 

och att inte, planera så mycket som tidigare. Det viktigaste var istället att bli frisk och få vara 

frisk. 

… jag har mognat mer och har mer förståelse att vi har lite smågroll på jobbet 

allt sånt att man gör så stor sak av små saker att det inte är städat i ett hörn 

eller nånting 

 

Att yttre stöd ger styrka och trygghet 

Deltagare beskrev att det gick bra att bära urinkateter direkt efter RRP operationen och att 

katetern gav dem trygghet. De beskrev att läckaget var stort vid borttagandet av urinkatetern 

som medförde att inkontinensskydd blev en viktig del i deras vardag, som gav dem trygghet 

och styrka för att kunna fungera i det dagliga livet.  

 

… de var inget som helst problem efter operation inga besvär med kateter eller 

såna där saker utan de fungera jättebra 

 

Deltagare beskrev att motion och träning var positiva hjälpmedel för att kunna tillfriskna 

snabbare. De beskrev att de promenerade en del för att återhämtas sig så fort som möjligt som 

upplevdes tillfredställande. De menade att motionen och bäckenbottenträning hjälpte till att 

minska urinläckaget. De kände sig motiverade att träna bäckenbotten som gav en trygghet. 

Det stärkte deras hälsa för att kunna hantera vardagen lättare så att de kunde fungera och leva 

på ett tryggt sätt i sin vardag. Några deltagare upplevde att läkemedelsbehandling minskade 

deras urinläckage. De beskrev att de genom läkemedelsbehandlingen fick de ett bättre liv med 

minskat urinläckage som medförde att det sociala livet fungerade bättre.   
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… jag börja ju motionera på morgon å allting för att få upp farten konditionen 

alltså att jag återhämtade mig väldigt fort å 

 

… i början var de ju problem men xxx hade informerat mig hur jag skulle träna 

å ja träna ju vars än ja var jag träna ju i bilen å ja träna jag vars än jag var så 

satt jag å knep å knep å knep med ett gått resultat jag upptäckte ju att de blev 

bättre å bättre å till slut var de ju borta 

 

Deltagare beskrev att stödet från sjukvårdspersonalen var mycket positiv. Informationen vid 

återbesöken gav trygghet, genom att läkarna informerade hur RRP operationen gått till och 

hur det såg ut. De berättade även att de hade blivit mycket bra bemötta av personalen när de 

vårdades på avdelningen. 

 

… jag tänkte skicka en så där man skriver i tidningarna hur bra man blev 

bemött när man låg inne å allting de [vårdpersonalen] visade de sprang där på 

avdelningen som djur och hur engagerad och inte visa nån trötthet eller sura 

eller de var väldigt de gjorde allt som kunde så patienterna skulle må bra 

 

Deltagare beskrev att anhöriga var mer oroliga än de själva. Den menade att de själva fick 

vara stödet i familjen. Deltagare beskrev att det kändes positivt att vara till stöd för någon 

annan i liknande situationer och att ha erfarenhet av RRP operationen kunde vara till nytta för 

någon annan. De såg inget hinder att dela med sig av den erfarenheten utan tvärtom.   

 

… jag vet ju vad jag gått igenom och så där och hur jag upplevt det och de kan 

ju vara positivt för andra 

 

Deltagare beskrev att den sociala biten hade blivit bättre efter operationen. De menade att 

tidigare vänner kommit tillbaka och detta upplevdes positivt.  De ansåg att vännerna kanske 

inte alltid förstod, men de fanns närvarande som medförde att de kände sig nöjda.   

… den sociala biten kan man säga har blivit ännu bättre   
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva upplevelser av vardagen hos män med prostatacancer efter att 

ha genomgått en RRP. Fyra kategorier framkom i analysen: Att urinläckaget och smärtan 

hinder i vardagen, att samlivet inte är som tidigare men fungerar, att försöka leva som innan 

operationen och att yttre stöd ger styrka och trygghet. Dessa kategorier tolkades och 

sammanfördes till två teman: Anpassa sig till att livet blivit mer inskränkt och en vilja att gå 

vidare.  

 

Studiens resultat visade att många män upplevde sig inskränkta på grund av urinläckaget efter 

att ha genomgått RRP operationen. Moore, Truong, Estey och Voaklander (2007) beskriver 

att 30 procent av män som genomgår en RRP operation lider av livslång inkontinens och har 

dagligt behov av inkontinensskydd och att det påverkade livskvaliteten. Enligt Matsubara et 

al. (2007) beskrivs att patienters ångest kan minskas genom att de är ordentligt förberedda 

angående urininkontinens och sexualiteten inför RRP och att de på så sätt får tillbaka 

livskvalitén redan inom 3-6 månader. Nishida et al. (2009) beskriver att män som genomgått 

en RRP uppgav rädsla innan de fått en tillförlitlig information om urinläckaget. När det fått en 

förklaring så hade de lättare för att hantera detta. Enligt Albaugh (2010) är det viktigt att 

kliniker lämnar omfattande information om de positiva och negativa aspekterna av alla 

behandlingsalternativ som kan hjälpa patienter att välja vilken behandling de bestämmer sig 

för. Steineck, Helgessen, Adolfsson och Dickman (2002) jämför livskvalitén mellan att 

genomgå RRP och att inte göra någonting alls. Studien visar att RRP operation medför olika 

risker av erektil dysfunktion och urinläckage, i genomsnitt så hade valet av behandling ingen 

påverkan på livskvalitén efter en genomsnittlig uppföljning på fyra år. Wellam och Sawatzky 

(2007) beskriver att män som genomgått RRP får olika biverkningar och de vanligaste är 

inkontinens och erektil dysfunktion. Detta kan leda till pinsamhet, förlust av känsla av 

kontroll, depression och minskad social interaktion, därför är det viktigt att utforma strategier 

som underlättar coping och förbättra resultaten hos män efter att de har genomgått en RRP 

operation. Koch, Kralik och Kelly (2000) menar att män som lever med sjukdomen multiple 

sclerosis (MS) och urininkontinens inte längre har kontroll över sin kropp. De beskriver att de 

lärt sig att hantera sitt urinläckage på olika sätt och de använder sig av olika strategier för att 

hantera detta. Strategierna inkluderar ändring av dryckes vanor, genom att minska kaffe och 

alkohol intag och att de hittar olika ursäkter när de besöker toaletten så ofta. Detta visar vikten 

av att ge dessa män grundlig information före operationen om alla sidoeffekter som en RRP 
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operation kan orsaka och att ge dem stöd och hjälp att själva hitta strategier att hantera sin 

vardag på bästa sätt. Teunissen, van den Bosch, van Weel och Lagro-Janssen (2006) beskriver 

äldre män och kvinnors som får besvär med urininkontinens och hur det påverkar deras 

livskvalitet. Resultatet i studien beskriver att deltagarna påverkades känslomässigt av 

urininkontinens. Femtio procent av deltagarna beskriver att de kände sig nervösa, generade 

och frustrerade på grund av urinläckaget. De uppgav även att det fanns en rädsla för att det 

sociala livet skulle bli påverkat till följd av lukt orsakad av urinläckaget. Den största oron för 

män var att de upplevde att de inte längre hade kontroll angående urinläckaget, kvinnorna 

däremot upplevde sig begränsade att de var mer försiktig i det dagliga livet.   

 

I studiens resultat beskrevs att männens samliv inte var som tidigare. Det fungerade men det 

var inte livsviktigt med potensen. Sheppard och Ely (2008) menar att sexualiteten har en djup 

dimension i en människas personlighet. Den beskriver en individs intima känslor och 

innefattar en fullständig mänsklig erfarenhet. Sexualiteten har en central betydelse i 

människans välmående. Männen i detta resultat beskrev att det sexuella har blivit sämre men 

fungerade ibland. Katz (2007) beskriver att de psykosociala aspekterna är starkt förknippade 

med livskvalitén. När det gäller psykosociala aspekterna efter behandling av lokaliserad 

prostatacancer finns det belägg att männen får besvär med den sexuella närheten, sviktande 

självförtroendet, förändring av manligheten och en oro över misslyckanden vid användning av 

erektionshjälpmedel, som jämförelse kan nämnas att som McPherson at al. (2005) skriver i sin 

studie att fem år efter att kvinnor har genomgått en hysterektomi operation rapporterades att 

fler kvinnor besvärandes av psykosexuella funktionsstörningar än kvinnor som hade gjort ett 

mindre invasivt ingrepp. Hormonbehandling, även relaterad till kirurgisk metod, minskade 

inte denna långsiktiga negativa effekt. Kvinnor bör informeras om att de kanske löper högre 

risk att få psykosexuella problem efter hysterektomi operation, jämfört med ett mindre 

invasivt ingrepp. Oxlad, Hallsworth och Koczwara (2008) beskriver kvinnor som hade 

bröstcancer där en rädsla fanns i den intimt nära relationen med sin man. Deras tankar var 

fokuserade på brösten som var bortopererade och deras oro hur männen skulle reagera. I vår 

studie beskriver männen ingen direkt oro över sin erektionsförmåga utan de menade att 

sexakten inte var lika viktig som tidigare. De oroade sig inte på samma sätt som kvinnorna i 

ovanstående studie. 
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I resultatet framkom att män hade inkontinens och erektila dysfunktions problem efter 

operationen. De uppgav att dessa problem förbättrades med hjälp av motion, 

bäckenbottenträning och läkemedelsbehandling. Larsson et al. (2008) visar att hos kvinnor 

med bröst cancer hade fysik aktivitet betydelse för att uppnå god livskvalitet. Kvinnor som 

genomgår behandling och som är fysisk aktiva mår bättre, de upplever mindre trötthet, 

illamående, depression och har större muskelstyrka som gör att de mår bättre. Perera et al. 

(2008) skriver i sin studie att mer män än kvinnor hade urin relaterade och sexuella problem 

efter att ha genomgått en rektal resektion än efter segmentell kolektomi. Rektal resektion hade 

inga uppenbara negativa följder för sexuell hälsa för kvinnor, men den ledde till erektil 

dysfunktion för en del av männen. Dorey (2007) beskriver att efter en RRP operation kan män 

drabbas av urininkontinens och erektil dysfunktion. Men genom att patienten får råd om 

knipträning före operationen kan dessa komplikationer minskas. Det visar vikten av att män 

behöver tydlig och noggrann information om knipträning både före och efter RRP operation. 

McCallum, Moore & Griffiths (2001) beskriver att inkontinens har inverkan på livskvalitén, 

men de flesta männen i studien skulle genomgå en radikal prostatektomi igen.   

 

I studiens resultat beskrev män att de lärt sig leva med urinläckaget och att de kan hantera det 

idag med hjälp av bäckenbottenträning och läkemedel och det fungerade ganska bra. Van 

Kampen et al. (2000) beskriver att bäckenbotten träning är mera effektiv än placebo 

behandling vid inkontinens efter RRP och att träningen bör starta så fort som möjligt efter 

operation. När män träffar sjukvårdspersonal klagar de inte om sina besvär eller symtom. När 

de får diagnosen cancer leder det till en attityd att överleva på alla sätt och att acceptera alla 

sidoeffekter utan klagomål. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa dessa män att återfå 

livskvalitet. Det finns redan olika standardiserade formulär riktade mot inkontinens och 

sexualiteten (Katz, 2007).  

 

I studiens resultat beskrev män att de tog till vara livet på ett bättre sätt än innan de fick 

cancerdiagnosen och opererades. De såg livet med andra ögon och att livet blivit mera 

innehållsrikt och meningsfullt. Enligt Wong (2008) är en människas liv meningsfullt om det 

innehåller material för en självbiografi som är värt att beskriva och som andra tycker är värt 

att läsa. Chen (2003) menar att förlust av hopp kan hindra patientens anpassning till sin 

cancerdiagnos och behandling. Patienter med cancer som hade högre nivå av hopp tenderade 

att leva längre eller hade längre sjukdomsfria perioder. Det fanns alltså ett samband mellan 
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hopp och livskvalitet hos personer med cancer. Enligt Eliott och Olver (2009) så är hopp för 

bot vanligt. Patienters hopp verkade livsbejakande för deras liv och förbindelse med andra. 

Därför är det av betydelse att män som har opererats för RRP på grund av prostatacancer får 

stöd att behålla hoppet. Mok et al. (2010)  beskriver att sjukvårdspersonalen har en unik 

position för att direkt hjälpa patienter att upprätthålla hopp. 

 

Resultatet visar att männen såg livet med andra ögon än tidigare och tog dagen som den kom. 

Detta kan jämföras med en studie av Oxlad et al. (2008) där kvinnor som fått beskedet 

bröstcancer och hade genomgått operation beskriver att de fått en annans syn på livet, att de 

fått möjlighet att växa som person och att de lärt sig att leva i nuet. Detta medförde att de 

upplevde att de blivit mindre själviska, starkare, mer toleranta, fått medkänsla och blivit mera 

sociala. Dessa kvinnor förändrade sitt sätt att se på livet och upplevde hoppfullhet. Detta 

styrker vårt resultat som visar hur männen efter operation hade en stark framtidstro och vilja 

att gå vidare, som var en viktig aspekt i deras vardag.  

 

Resultatet visade hur män efter att ha genomgått en RRP på grund av prostatacancer fick ett 

mer innehållsrikt och meningsfullt liv. Mok et al. (2010) beskriver i en studie innebörden av 

hopp utifrån kinesiska patienter med avancerad cancer i Hong Kong. Resultatet visar fem 

teman av hopp som är relaterade till att leva ett normalt liv, socialt stöd, närstående som är 

välmående, försoning mellan liv och död och att aktivt släppa kontrollen. De fyra första teman 

hade en gemensam nämnare för alla västerlänningar enligt studien, att aktivt släppa kontrollen 

hade inte samma betydelse mellan västerlänningar jämfört med den kinesiska kulturen, där de 

fick harmoni i naturen när det släppte kontrollen. Detta visar att det har stor betydelse att 

anpassa vård och omvårdnad utifrån patientens kulturella perspektiv och syn på livet och 

döden.  

 

Resultatet visar att män som genomgått RRP operation har ett behov av yttre stöd för att 

uppnå livskvalitet i vardagen. De beskrev att de hade fått stöd av läkare, vårdpersonal och att 

familjens och vänners stöd i det dagliga livet hade stor betydelse. I studier beskrivs att män 

med prostatacancer som hade möjlighet att ingå i stödgrupper mådde bättre och fick bättre 

livskvalitet än de som inte ingick i någon stödgrupp (Burt et al., 2005; Katz, 2007; Moore & 

Estey, 1999). Stödgrupper gav möjlighet för männen att ventilera sina egna erfarenheter med 

personer som hade liknande erfarenheter och på så sätt gav grupper hjälp till varandra 
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(Bokhour et al., 2001; Butler et al., 2001). Enligt Burt et al. (2004) beskriver män att det var 

viktigt med stöd före och efter operation, från både läkare, familj och vänner. Detta visar att 

personer som har genomgått en RRP operation inte bara behöver stöd före operationen, utan 

att det är lika viktigt att ge information och framförallt stöd efter operationen till både patient 

och närstående. Sjuksköterskor har en viktig uppgift att förmedla rätt information till patient 

och deras partner, som kan ges genom telefonkontakt, personligt möte och skriftlig 

information (Burt et al., 2005; Katz, 2007; Moore, 1999; Smith et al., 2007). 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva upplevelser av vardagen hos män med prostatacancer efter att 

ha genomgått en RRP. Därför utfördes studien utifrån en kvalitativ ansats för att beskriva 

deltagarnas levda verklighet och erfarenheter med ett subjektivt perspektiv, som utgick från 

verkligheten och tolkades med en strävan att få en förståelse i sin helhet. Urvalet skedde 

ändamålsenligt, som innebar att deltagarna valdes ut efter deras specifika kunskaper och 

erfarenheter för att motsvara studiens syfte. När det gäller kvalitativa studier finns det inga 

regler på hur många som skall delta (Polit & Beck, 2008, s. 219, 355). Deltagarnas mängd 

styrs av syftet med studien, om antalet deltagare är för många är det inte möjligt att göra 

ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2009, s. 129). 

 

Deltagarna i studien var sex män som intervjuades med semistrukturerade intervjuer efter en 

intervjuguide (bilaga 3). Detta kunde medföra att resultatet inte blev tillförlitligt, men när all 

data var insamlad så såg vi en röd tråd i deras berättande och att de hade likvärdiga 

formuleringar i det de uttryckte. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att det fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor och att deltagarna inte styrdes av intervjufrågorna utan kunde 

berätta fritt om sina upplevelser och erfarenheter när det gällde deras livssituation. Eftersom 

vi hade utarbetat en intervjuguide och utfört en pilotintervju, så stärker det trovärdigheten 

detta var positivt för intervjufrågorna kunde användas till de övriga intervjuerna och 

pilotintervjun blev deltagen i studien. (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43; Polit & Beck, 

2008, s. 213, 394) Pilotintervjun gjordes för att säkerställa tillämpligheten av intervjufrågorna 

som visade sig vara relevanta så att syftet besvarades. En begränsning kan vara att en 

författare arbetade inom den aktuella kliniken och det kan ha påverkat resultatet. Vi valde 

därför ut deltagare som genomgått RRP operationen innan författaren hade börjat arbeta på 

kliniken. Båda författarna var delaktiga genom hela processen, det vill säga båda var med 
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under de flesta intervjuerna och delade på ansvaret. De tillfällen när båda var med, intervjuade 

den ena och den andra var observatör, detta för att öka tillförlitligheten i förfarandet. Det 

gjorde att vi kunde fånga upplevelser från deltagarna, så att ingen upplevelse från männen 

gick förlorad (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). De begränsningar som fanns kan vara vår 

ringa erfarenhet att intervjua och den styrda tiden när studien skulle var klar. Om erfarenheten 

och tiden funnits kunde vi intervjuat deltagarna en gång till med kompletterande frågor och 

kan då ha fått ett mer innehållsrikt material (jfr. Graneheim & Lundman, 2004).    

 

Analysmetoden vi använde var tematisk innehållsanalys med både manifest och latent ansats 

Graneheim och Lundman (2004) och Baxter (1991). Vi använde denna analysmetod för att få 

en så korrekt bild hur dessa män upplevde att genomgå en RRP operationen.  För att 

ytterligare få en djupare dimenssion i deras berättelse så kompletterades det manifesta 

innehållet med en slutlig latent tolkning, som innebar att vi fick en djupare förståelse vad 

dessa män uttryckte. Svårigheten med den tematiska innehållsanalysen var att utifrån 

kategorierna hitta den röda tråden i den slutliga tolkningen i den latenta delen. För att 

överkomma denna svårighet fick vi stöd från vår handledare som vägledde oss vidare i rätt 

riktning. Trovärdigheten stärktes eftersom båda författarna var delaktiga genom hela 

analysarbetet.  Båda lyssnade på intervjuerna, läste igenom de utskrivna intervjutexterna 

flertalet gånger för att säkerställa att utskrifterna var korrekta. För att få en helhetsbild och att 

hitta tillbaka till ursprungsintervjuerna kodades stegen med siffor och bokstäver. 

Trovärdigheten anses vara styrkt genom att vi har använt en etablerad analysmetod som 

säkerställde vårt resultat, som vi tyckte var mest lämpad för denna intervjustudie.  Vi såg 

utifrån vårt intervjumaterial en röd tråd som växte fram till kategorier som sedan bildade de 

slutliga teman. Trovärdighet innebär att författarna har fattat beslut av inriktning av studien, 

val av sammanhang, deltagare och tillvägagångsätt för insamlingen av data (Graneheim & 

Lundman, 2004). Trovärdigheten i studien har uppnåtts genom att vi har varit noggranna vid 

utskrifterna av intervjuerna, där vi hela tiden har återgått till ursprungsmaterialet för att 

säkerställa att inget material gått förlorat. I analysdelen har vi varit noggranna att svara mot 

syftet. Trovärdighet innebar att välja ut de mest lämpade meningsenheter. I resultatet styrks 

kategorierna med citat (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Trovärdigheten med studien har stärkts genom att arbetet även har granskats av andra 

kursdeltagare i seminarier. Vi har även haft stöd och en dialog med handledare. För att 
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förvärva nya insikter av fenomen är det viktigt att det löses genom en öppen dialog inom 

forskargruppen. Pålitlighet innefattar frågan om överförbarhet, vilket innebär att innehållet av 

resultatet kan överföras till liknande situationer eller deltagare. För att underlätta 

överförbarheten är det värdefullt att ge klar och tydlig beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling, analys och de omständigheter som utgör sammanhanget för studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vårt resultat kan vara överförbart till andra män som ska 

genomgå en RRP operation. Trovärdighet enligt Polit och Beck (2008, s. 394) är innehållet i 

intervjuerna som avgör kvaliteten inte längden eller antalet.  

 

Slutsats  

Resultatet indikerar att det är lika viktigt att ge stöd och information till män som har 

genomgått RRP operation både före under och efter operationen. Detta kan medföra att 

männen har större möjlighet att anpassa och hantera sin vardag efter operationen och 

därigenom uppnå livskvalitet. Detta stöd och information kan uppnås genom att använda sig 

av stödgrupper i större utsträckning. Där ges inte enbart ensidigt stöd och information utan där 

får gruppdeltagarna även möjlighet att utbyta erfarenheter och ge stöd till varandra. Männen i 

vår studie uttryckte inte något behov av hjälp och stöd när det gällde det sexuella samlivet. 

Dock indikerar vårt resultat att det är viktig att lyfta fram problematiken som rör följderna 

efter att ha genomgått RRP operationen, då kan vi som vårdpersonal ge den hjälp som kan 

behövas för att män ska känna en hoppfullhet i vardagen, då behöver de stöd från sin 

omgivning både före och efter operationen. Därför är det viktigt att vårdpersonalen ökar sin 

förståelse för hur dess män upplever sin situation i samband med operationen, för att kunna 

stödja och hjälpa män att stärka deras framtidstro och hopp. Omvårdnadsintervention 

angående stödgruppernas betydelse kan utvecklas. I den klinska verksamheten kan 

vårdpersonalen informera männen att stödgrupper finns och att de är till stort hjälp för män 

som drabbas av prostatacancer och de som ska genomgå RRP operation   

 

Förslag till framtida forskning 

Det skulle vara intressant att göra en intervjustudie av närståendes upplevelser att leva 

tillsammans med män som genomgått en RRP operation. Detta skulle kunna medföra en 

djupare förståelse för familjens positiva och negativa aspekter utifrån deras upplevelser i 

sådan situation. Det kan i sin tur medföra att den klinska verksamheten kan få en bredare 

förståelse vad det innebär för familjen när någon drabbas av cancer. Det kan i förlängningen 
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innebära att anhöriga får en större roll i hela processen och att den drabbade får en djupare 

förståelse för vad anhöriga går igenom. Det kan även utvecklas kliniskt genom att 

omvårdnadsrutiner utformas och som kan lyftas fram omvårdnadsvetenskapligt. Resultatet 

kan leda till att flera blir intresserade att fördjupa sig i detta ämne och att vidare forskning kan 

göras både kvalitativt och kvantitativt.  
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      Bilaga 1 

 
Till   
Verksamhetschef Vårdchef 
Mikael Dahlberg  Elsa Lethonen 
 
 
Förfrågan till Er angående forskningsprojekt gällande mäns upplevelse efter att 
de genomgått en radikal prostatektomi. 
 
Syftet med studien är att beskriva mäns upplevelser efter att de har genomgått en radikal 
prostatektomi.  
 
Studien är viktig att genomföra eftersom det kan ge en bättre förståelse vad dessa män går 
igenom. När de väntar på diagnos, att få besked, välja behandling, sedan att genomgå 
operation och med alla dessa sidoeffekter, som erektionsproblem och inkontinens. 
Förhoppningsvis leda till att vårdpersonalen kan vara ett bättre stöd och ge ett bättre 
omhändertagande för dessa män. Förhoppningen är att detta kan innebära att vi kan 
implementera omvårdnadsinterventioner utifrån studieresultatet.  
 
En kvalitativ metod kommer att användas där intervjuer kommer att utföras. Urvalet är män 
som har genomgått radikal prostatektomi operation år 2007 och ha kognitiv förmåga. Vi 
behöver sex till åtta män för att kunna utföra intervjuerna. En sjuksköterska behövs för att välj 
ut dessa män ur datajournal utifrån uppsatta kriterier. En intervjuguide kommer att används 
för att fokusera på vissa områden. Intervjuerna kommer att spelas in och inspelningarna 
kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av materialet. Intervjuerna beräknas ta ca 
30-60 minuter på en bestämd plats. Vi har formulerat en skriftlig förfrågan angående männens 
medverkan i studien.  
 
De tillfrågade informeras om frivillighet att delta i studien och att de kan avbryta deltagande 
när som helst utan att ange orsak. Resultatet av intervjuerna behandlas konfidentiellt och 
redovisas så att de tillfrågade inte kan identifieras. Samtycke inhämtas före intervjuns 
genomförande.  
 
 
 
 
 
Om ni har några frågor eller vill veta mer, kontakta oss eller vår handledare 
 
Student:         Student:                              Handledare: 
Susanne Andersson        Lena Nilsson           Carina Nilsson 
Leg. Röntgensjuksköterska       Uroterapeut/Sjuksköterska    Filosofie licentiat/Adjunkt        
Universitetsadjunkt        Urologmottagningen              Luleå tekniska universitet 
Luleå tekniska universitet        Sunderby Sjukhus                 Vx: 0920-49 10 00 
Vx. 0920-49 10 00        Vx: 0920- 28 20 00 
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Svarstalong om möjlighet att få utföra en intervjustudie på patienter som genomgått en 

prostatectomi operation under året 2007. 

□ JA, godkännande att ni får göra studien 

 

____________________  ______________________ 

Ort   Datum 

 

 

_______________________________________________________ 

Mikael Dahlberg 

 

 

_______________________________________________________ 

Elsa Lethonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Bilaga 2 

 

Information och förfrågan till dig som genomgått en radikal prostatektomi om 
att medverka i en forskningsstudie  
 
Prostatacancer påverkar en stor del av den manliga befolkningen. I Sverige diagnostiserades 
prostatacancer under 2007, med totalt cirka 9000 fall. Radikal prostatektomi är den vanligaste 
kurativa behandlingsmetoden när det gäller prostatacancer i Sverige. Den utgör idag på de 
flesta urologkliniker ett av de vanligaste ingreppen. Det finns studier som visar på att 
prostatacancer påverkar livet för de drabbade på flera olika sätt. Vi hoppas att denna studie 
skall ge kunskap, hur sjuksköterskor skall kunna ge en så god vård och omhändertagande som 
möjligt. Syftet med studien är att beskriva mäns upplevelser 3 år efter att de har genomgått en 
radikal prostatektomi. 
 
Vi tillfrågar er eftersom ni har genomgått en radikal prostatektomi under året 2007. 
Intervjufrågor som kommer att ställas är ex: Berätta hur du upplevt att genomgå en radikal 
prostatektomi. Intervjun kommer att utföras av Lena Nilsson eller Susanne Andersson och 
beräknas ta ca 30-60 min. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant, och 
kommer att förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem. Datum, tid och plats för intervjun 
bestäms i samråd med dig. Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta när som helst utan 
att ange någon orsak.  
 
Resultatet av studien kommer att redovisats så att du inte kan identifieras. Det innebär att 
ingen skall kunna veta vem som har sagt vad i den färdiga uppsatsen. Studien avser att 
publiceras i form av ett examensarbete på Luleå tekniska universitets hemsida 
http://epubl.ltu.se. 
 
Om du är intresserad och vill delta ber vi dig underteckna talongen och skicka tillbaka den i 
ett bifogat frankerat svarskuvert. När vi fått svar tar vi tar kontakt med dig per telefon för att 
bestämma tid och plats för intervjun. 
 
 
Om du har några ytterligare frågor eller vill veta mer, ta gärna kontakta med någon av oss 
Lena Nilsson 070-390 41 96, Susanne Andersson 070-690 40 72.  
 

 

Student:         Student:                              Handledare: 

Susanne Andersson        Lena Nilsson           Carina Nilsson 

Leg. Röntgensjuksköterska       Uroterapeut/Sjuksköterska    Filosofie licentiat/Adjunkt        

Universitetsadjunkt        Urologmottagningen              Luleå tekniska universitet 

Luleå tekniska universitet        Sunderby Sjukhus.                 Vx: 0920-49 10 00 

Vx. 0920-49 10 00        Vx: 0920- 28 20 00 
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Svarstalong om deltagande i intervjustudie 

 

□ JA, jag vill delta i studien. 

□ Jag vill ha mera information om studien. 

 

Om du vill delta i studien, önskar vi att du fyller i nedanstående uppgifter: 

 

Namn…………………………………………………………………… 

 

Adress………………………………………………………………….. 

 

Telefonnummer………………………………………………………… 

 

Mailadress……………………………………………………………… 
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Intervjuguide                             Bilaga 3 

 

Innan intervjun 

Kort information om studien och om de etiska aspekterna som att 

 Bandspelare kommer att användas 

 Inspelningen kommer att skrivas ut i text 

 Konfidentialitet gällande allt intervjumaterial och resultat som finns med i studien. 

 Finns det frågor innan intervjun startar? 

 

Viktigt under intervjun 

Skapa god kontakt som ger trygghet och tillåter den intervjuade att visa känslor.  

Lyssna observant, visa intresse, förståelse och respekt inför den intervjuade. 

Lägg märke till det icke verbala språket under hela intervjun.   

 

Bakgrunds frågor  

 Ålder? 

 Civilstånd? 

 När fick du prostatacancer diagnosen? 

 När blev du radikal prostatektomi opererad? 

 

Inledande fråga 

 Berätta hur du upplever att ha genomgå en RRP operation och hur ditt liv ser ut idag? 

Hur är vardagen idag?  

Teman som skall beröras 

 Sociala livet 

 Fritiden 

 Arbetslivet 

 Familjen 

 Relationer (samliv) 

 Fysiska besvär (inkontinens, sexualitet) 

 Psykiska besvär 
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 Stöd (vänner, stödgrupper, partner, sjukvårdspersonalen) 

 

Följdfrågor som kan vara till hjälp under intervjun 

 Kan du berätta mera? 

 Varför kände du så? 

 Kan du ge exempel på? 

 Hur kände du då? 

 Vad tänkte du? 

 Vad hände då? 

 När upplevde du det? 

 

Efter intervjun 

Intervjuaren ser om behov finns att berätta mer om studien. 

Ämnen som inte rör intervjun ges möjlighet att tas upp av den intervjuade. 

 

Intervjuaren frågar:  

Hur upplevde du intervjun?  

Om möjlighet till senare kontakt gällande intervjun är möjligt 

Tackar för intervjun! 

 

 


