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Abstrakt 

Bakgrund. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige hos män. En vanlig 
behandlingsmetod är radikal prostatektomi. De tidigaste symtomen är vanligen ryggsmärta 
och diagnosen ställs genom en palpation per rektum, biopsi eller ett blodprov som mäter 
prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet.  
 
Syfte. Syftet var att beskriva patienters erfarenheter i följd av en radikal prostatektomi. 
 
Metod. En litteraturöversikt med en systematisk sökning gjordes i databaserna PsycINFO, 
Medline och Cinahl. Totalt valdes tio vetenskapliga artiklar ut till studien med kvalitativa och 
kvantitativa ansats. 
 
Resultat. Resultatet visade sju subkategorier och två kategorier. Komplikationerna efter en 
radikal prostatektomi förändrade livskvalitén. Många män upplevde bland annat nedsatt 
funktion i urinvägarna, förändrade sexvanor och förändrad bild av manlighet. 
Komplikationerna upplevdes i vissa fall värre än vad många av männen förutspått inför 
operationen. Andra män såg komplikationerna som en del av behandlingen och en 
livräddande åtgärd för att slippa cancern.  
 
Slutsats. Eftersom att männens livskvalité blir förändrad efter en radikal prostatektomi, kan 
denna litteraturöversikt ge vårdpersonal fördjupad kunskap om hur de ska bemöta dessa män 
på ett professionellt sätt. Det finns möjligheter till vidare forskning då många män lever länge 
med sina komplikationer efter en radikal prostatektomi.   
 
Nyckelord. Livskvalité, erfarenheter, prostatacancer, radikal prostatektomi.  
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1.   Inledning 
I Sverige är den vanligaste cancersjukdomen prostatacancer och drabbar cirka 10,000 män 
varje år. Nästan 100,000 män lever idag med diagnosen och de som drabbas och behandlas i 
tid lever länge och dör inte av sin cancerdiagnos (Prostatacancerförbundet, 2017). En 
omtalad behandlingsmetod är radikal prostatektomi som är en operation där prostatan 
opereras bort. Författarna valde att skriva om mäns erfarenheter i följd av en radikal 
prostatektomi. Ämnet är aktuellt och behöver lyftas fram ytterligare. Det behövs mer 
forskningen för att kunna förbättra diagnos- och behandlingsmetoder samt reducerande av 
komplikationer. När någon drabbas av en cancerdiagnos berörs både patientens fysiska och 
psykiska hälsa, men även patientens anhöriga, vilket därför också är en viktig aspekt av 
behandlingen. Författarna valde att lyfta det aktuella ämnet då de är viktigt att belysa hur 
män lever efter en radikal prostatektomi. 
 
2.   Bakgrund 
Prostatacancer är en vanlig förekommande cancerform hos män (Cancerfonden, 2016; 
Larsson & Rundgren, 2010). I världen är det näst vanligaste cancerformen (Lassen, 
Gattinger & Saxer, 2013) efter lungcancer (Hedefalk, 2015). En mikroskopisk undersökning 
av prostatan visar att var tredje man över 75 år har cancerceller i prostatakörteln (Järhult & 
Offenbartl, 2006). År 1970 var de diagnostiserade fallen av prostatacancer cirka 2500. I 
början av 1990-talet har den siffran nästan dubblerats, strax under 4800 fall årligen. Idag, 
drygt 25 år senare har antalet fall ökat med mer än 100 % alltså är det 10,000 män som 
drabbas varje år (Socialstyrelsen, 2017). Prostatacancer står för en tredjedel av all cancer hos 
män. Hälften av de som drabbas är över 70 år och det är sällan någon under 40 år som 
diagnostiseras. Orsakerna till prostatacancer varierar och fortfarande inte helt klarlagda. 
Mycket tyder på att arv kan ha en viss betydelse då vissa familjer drabbas mer än andra 
(Cancerfonden, 2016). Prostatacancer är ett globalt fenomen men är vanligare i Norden och 
Nordamerika än andra delar av världen, till exempel i Asien. Etnicitet, miljö och livsstil 
skulle kunna vara en orsak (Lombrana, Izquerido, Gomez & Alcaraz, 2012). Enligt 
Cancerfonden (2016) visar forskning på att kostens sammansättning kan påverka 
sjukdomen, på vilket sätt har forskarna dock inte kommit fram till. Kost som innehåller fisk 
och grönsaker verkar vara mer gynnsamma för att hindra tillväxten av cancercellerna. 
 
En anledning till den snabba ökningen kan vara att allt fler män är medvetna om att gå på 
hälsokontroller samt att den tekniska utvecklingen har gått framåt. 
På hälsokontroller tas blodprov som screenar prostataspecifikt antigen (PSA). Det är ett 
blodprov som visar tumörmarkörer i blodet (Norlén & Schenkmanis, 2004). 
 
2.1 Prostatacancer 
Prostata, som på svenska heter blåshalskörteln, är en körtel som omsluter urinrörets översta 
del och nära anslutning till ändtarmen (Gudmundsson, 2013). Storleken av prostatan brukar 
jämföras med en valnöts storlek och dess största uppgift är att utsöndra sekret i samband 
med en ejakulation. I sekretet finns äggviteämnet prostataspecifikt antigen (PSA) som gör 
att spermierna blir mer rörliga och lättare hittar till kvinnans ägg, därmed uppfyller prostatan 
en viktig funktion i fortplantningen. Prostatakörteln är indelad i två lober och i varje lob 
finns tre zoner. Den yttersta zonen är störst och det är där felcelldelningen oftast sker och 
orsakar prostatacancer. Innan puberteten är prostatan relativt liten och växer sedan med 
åldern. Prostatan växer tack vare det manliga könshormonet testosteron (Adami et al., 2006). 
Cancern kan starta vart som helst i körteln och vanligtvis håller den sig under lång tid inom 
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prostatan. Dock växer cancern och ibland tränger den sig ut från prostatakapseln och sprider 
sig till de regionala lymfkörtlarna. Metastaser sprids med blodet och fäster sig i oftast i 
bäckenet, kotpelaren och ibland i levern (Järhult & Offenbartl, 2006). När någon drabbas av 
prostatacancer så växer prostatan i storlek och samma symtom som vid hyperplasi kan 
uppkomma (Cancerfonden, 2016). För att beskriva i vilken fas cancern befinner sig i har 
sjukdomen delats in i olika stadier. 1) Tumörens lokala storlek. 2) Växt ihop med andra 
organ. 3) Tumörens spridning (Socialstyrelsen, 2015). 
 
2.2 Symtom 
I regel är patienter med prostatacancer i tidiga stadier symtomfria, eftersom att det tar tid 
från cellförändringsfynd till det utvecklas till cancer (Gjerland, Almås & Grønstedt, 2011). 
Patienterna upplever ofta smärta från skelettmetastaser, som ett av de första symtomen. 
Därför brukar alltid nytillkommen ryggvärk hos äldre män misstänkas för prostatacancer 
(Järhult & Offenbartl, 2006). Andra symtom som också är vanliga är hematuri, försämrad 
vattenkastning, trängningar, trötthet och försämrad aptit som resulterar viktnedgång (Adami 
et al., 2006). 
 
2.3 Diagnostik 
Prostatacancer diagnostiseras i regel genom en palpation per rectum, där hårda och knöliga 
partier kan kännas. Prostatan brukar annars vara mjuk och slät i vävnaden, både ifall den är 
normal eller hyperplastisk. Om eventuellt fynd om cancermisstanke efter en palpation bör 
biopsi tas vid de misstänkta förändringarna. Det finns ett blodprov som kan tas i syfte att 
mäta koncentrationen av PSA i blodet. Nivåerna av PSA i blodet kan vara förhöjda även vid 
godartade prostatasjukdomar, därför kommer alla män med förhöjda nivåer till utredning på 
urologmottagning (Järhult & Offenbartl, 2006). 
 
2.4 Prognos 
Sjukdomsförloppet brukar vara långt och patienterna påverkas relativt lite. Färre än hälften 
av patienterna dör av sin prostatacancer (Ous, 2003). Det finns ett screeningprogram för att 
identifiera personer som har ökad risk för att utveckla behandlingskrävande prostatacancer. 
Detta kan leda till en tidigare upptäckt, som i sin tur skapar möjligheten för tidig utredning 
och behandling, och risken för svår sjukdom och död minskar. För att se om en eventuell 
prostatacancer har spridit sig till lymfkörtlar bör en kirurgisk lymfkörtelutrymning 
genomföras (Socialstyrelsen, 2015). 5-årsöverlevnad är nästan 100 % hos patienter som 
genomgått en radikal prostatektomi och 10-årsöverlevnaden är 98,8 %. Det är alltså en god 
prognos efter behandling (DeSantis et al., 2014). Radikal prostatektomi är en vanlig 
behandlingsmetod vid tidig lokaliserad prostatacancer (Hui-Chi, Kuei-Min, Yu-Hua & Tai-
Been, 2015) och ökar chansen till överlevnad hos män. Däremot finns det många svåra 
komplikationer som kan uppkomma och försämra livskvalitén (Bill-Axelsson et al., 
2013).  Det finns inget samband mellan prostatacancer och godartad prostataförstoring, en 
person kan ha bägge sjukdomarna parallellt (Cancerfonden, 2016). 
 
2.5 Behandlingsformer för prostatacancer 
Beroende på grad av prostatacancer rekommenderas olika behandlingsformer. Det finns 
olika alternativ; kirurgisk behandling, strålbehandling, läkemedelsbehandling 
(Socialstyrelsen, 2015) samt vaksam väntan och att prostatan är under aktiv övervakning 
(Köhler et al., 2014). Allvarligheten eller komplexiteten av cancern avgör vilka behandlingar 
gör störst nytta för patienten. Vid lokaliserad prostatacancer där risken är hög bör hälso- och 
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sjukvården erbjuda radikal prostatektomi med motivering om att tillståndet har stor 
svårighetsgrad och åtgärden ger stor effekt (Socialstyrelsen, 2015). Radikal prostatektomi är 
ett kirurgiskt alternativ för prostatacancer. Efter en radikal prostatektomi sker en inledande 
bedömning på patienten för att få ut en individuell rehabiliteringsplan. Olika 
behandlingsplaner tas fram av sjukvården inom patientutbildning, psykologisk behandling, 
fysisk terapi, medicinsk behandling och gruppträffar (Hellbom et al., 2011). Efter en radikal 
prostatektomi brukar sjukhusvistelsen vara genomsnitt 3,5 dagar. På senare år har det blivit 
vanligare med en så kallad robotassisterad laparskopisk prostatektomi (RALP). Det är en 
robot som gör operationen säkrare som styrs av en operatör. Den förstorar upp 10x och har 
en rörelseförmåga likt en mänsklig handled. Med en kallad robotassisterad laparskopisk 
prostatektomi (RALP) blir sjukhusvistelsen kortare, 1-2 dagar och istället för ett stort 
operationssår får patienten fem mindre titthåls-snitt (Chitlik, 2011). 
Att gå genom olika behandlingsformer kan innebära stort lidande och svårigheter för många 
patienter. Många patienter kan förlora hopp i följd av cancer (Benzein, 2012). 
 
2.6 Vårdvetenskapliga perspektiv 

Hopp kan delas in i tre begrepp med olika innebörd: att ha hopp, att vara hoppfull och att bli 
hoppfull. Enligt Benzein (2012) innebär det att ha hopp, att personen har olika 
copingmekanismer. Att vara hoppfull, innebär att personen ha tillit till någon eller något. Att 
bli hoppfull ses makt, energi och livsgivande krafter. För personer som är sjuka kan 
innebörden av begreppet hopp vara att bli frisk och att kunna återgå till det normala livet. Ju 
längre tiden går och sjukare personen blir förändras synen på hopp. Från att personen initialt 
i sjukdomen hoppas på tillfriskning, kan det sluta med att hoppas på lindring och att kunna 
anpassa sig till livssituationen. För friska personer kan hopp vara till exempel att uppnå sina 
drömmar och mål i livet (Benzein, 2015).  
 
Vidare delar Benzein (2012) in begreppet i två olika dimensioner: ett generellt hopp som är 
kopplat till människans varande och ett konkret hopp som är kopplat till människans 
görande. Med generellt hopp menas att personen känner sig hemma, försoning och relation 
till gud. Till exempel att acceptera döden. Med konkret hopp menas att personen har en 
framtida inriktning, ett mål och positiv förväntan, till exempel att bli frisk. Att ge patienten 
en känsla av hopp, är en omvårdnadshandling som kan minska lidande och samtidigt kan 
stärka hälsa och välbefinnande (Benzein, 2012).  
 
Med personcentrerad omvårdnad kan patienter som genomgått en radikal prostatektomi få 
en mer individuellt anpassad vård. Personcentrerad omvårdnad passar väl in för patienter 
som genomgått en radikal prostatektomi, då det är ett arbetssätt som innebär att vård av 
patienten sker med hänsynstagande till patientens delaktighet samt att närstående involveras 
i vårdplanering. Genom personcentrerad vård bidrar sjuksköterskan till att de inblandade 
upplever välbefinnande trots sjukdomsbilden (McCance & McCormack, 2013).  
 
Enligt McCance och McCormack (2013) delas begreppet personcentrerad omvårdnad in i 
fyra olika delar. Vara i relation handlar om vikten av relationen mellan personal, anhöriga 
och patienten som möjliggör terapeutisk nytta. Begreppet att vara i en social värld innebär 
att personer blir sammansatta för att skapa mening genom sitt varande i världen. Det tredje 
begreppet vara med sig själv handlar om att sjuksköterskan har ett ansvar att skapa sig en 
bild av patienternas liv och värderingar. Det sista begreppet är vara på plats vilket handlar 
om vikten av platsen och hur den påverkar upplevelsen av vården (McCance & McCormack, 
2013).   
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2.7 Problemformulering 

Prostatacancer är ett stort och ökande hälsoproblem och är minst lika vanligt förekommande 
hos män, som bröstcancer är hos kvinnor. Trots det har sjukdomen inte uppmärksammats 
lika mycket som bröstcancer. Prostatacancer drabbar allt fler män och kan behandlas genom 
en radikal prostatektomi. Sjuksköterskan kan lyssna på patienten samt inkludera patientens 
närstående i vården. Att arbeta utifrån en personcentrerad vård är en viktig del i det dagliga 
arbetet som sjuksköterska. Att genomgå en radikal prostatektomi kan innebära en stor 
livshändelse för patienten, det är viktigt att belysa deras erfarenheter och upplevelser av livet 
efter operation. 
 
3.   Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter i följd av en radikal prostatektomi. 
 
4.   Metod 
4.1 Design  
Examensarbetet är en litteraturöversikt och har en deskriptiv design. Systematisk sökning 
genomfördes av litteraturen och vetenskapliga artiklar granskades utifrån syftet.  
 
4.2 Sökstrategi 
Databaserna PsycINFO, Medline och Cinahl användes i sökningen för att få fram relevanta 
artiklar till studien (bilaga 1). Söktermerna som identifierades utifrån syftet var 
prostatectomy, radical prostatectomy, life quality, quality of life och experience. I sökningen 
kombinerades ämnes- och/eller sökorden med Booleska sökoperatorerna AND och OR.  
 
4.2.1 PsycINFO 
I databasen PsycINFO baserades sökningen på prostatectomy, experience och qualitative i 
fritext och ämnesordet quality of life. Begränsningarna var peer reviewed, english language 
samt att tidsperioden för artiklarna var mellan 2007-2017.  
 
4.2.2 Medline 
I Medline användes ämnesorden prostatectomy, life change events och quality of life. 
Begränsning till english language och tidsperioden var 2007-2017.  
 
4.2.3 Cinahl 
I Cinahl identifierades ämnesorden prostatic neoplasms, life experiences, quality of life, 
prostatectomy och prostatectomy, radical. Begränsningarna i denna sökning var peer 
reviewed, english language och tidsperioden för artiklarna var 2007-2017.  
 
4.3 Urval 
Urvalsprocessen genomfördes i olika steg. Först definierades sökord utifrån studiens syfte 
för att kunna söka upp aktuella artiklar. Vidare valdes begränsningar som relaterades till 
syftet, exempelvis tidsperiod och språk. Sedan valdes lämpliga databaser inom 
omvårdnadsvetenskapen ut där sökningen skedde. Därefter valdes relevanta artiklar ut 
utifrån titeln och abstrakt och lästes igenom. Sedan gjordes ett första urval av artikeln om 
den skulle bli fortsatt granskad. I det sista steget läste författarna artiklarna i helhet och 
därefter genomfördes en kvalitetsgranskning på de artiklarna som ansågs relevanta.  
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4.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för studien var artiklar som handlade om män som genomgått en radikal 
prostatektomi som behandling för prostatacancer. Artiklarna skulle vara av hög kvalitét efter 
granskning i Forsberg och Wengström (2015) granskningsmall. Exklusionskriterier var 
artiklar som handlade om andra behandlingsmetoder för prostatacancer eller andra 
sjukdomar i prostatan.  
 
4.4 Granskning 
Granskning av artiklar gjordes enligt Forsberg och Wengström (2015) granskningsmallar för 
kvantitativa och kvalitativa studier. Där antecknades och bedömdes artiklarnas styrkor och 
svagheter. Totalt valde författarna att inkludera tio artiklar till litteraturöversiktens resultat 
då de ansåg vara av hög kvalitét (Bilaga 2).  
 
4.5 Dataanalys 
Innehållsanalys gjordes enligt Kristensson (2014). I första steget lästes texterna av bägge 
författarna på varsitt håll. Tankar skrevs ner och efteråt träffades författarna för att diskutera 
intrycken av artiklarna. Författarna läste på egen hand för att skapa olika synvinklar på 
artiklarna detta kallas för triangulering. I det andra steget plockades relevanta 
meningsbärande enheter ut från artiklarna, som kunde relaterades till syftet. I det tredje 
steget genomfördes en kodning av de meningsbärande enheterna, en kodning kan liknas som 
en etikett. Processen innebär att texten kortas ner och detta kallas att texten kondenseras. 
Författarna kodade artiklarna var för sig. I det fjärde steget sattes koderna ihop till grupper 
för att kunna sammanfatta de i subkategorier. En subkategori är något som reflekterar 
innehållet i koderna. Kodningen gjordes av båda författarna. Det femte steget arbetade 
återigen författarna på egen hand. Varje subkategori, kod och text lästes igenom för att se 
helheten i de olika delarna. Därefter arbetade författarna tillsammans igen för att diskutera 
och abstrahera subkategorierna till huvudkategorier. I det sjätte och sista steget lästes alla 
subkategorier och kategorier igenom. Artiklarnas resultat lästes igenom på nytt av 
författarna och jämfördes till de nya kategorierna som framkommit i syfte att se om studiens 
resultat reflektera mot artiklarnas.  
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
Resultatet av forskningen ska ha klinisk nytta som gynnar enskilda individer och samhället i 
stort (Sandman & Kjellström, 2013). Etiska överväganden bör tillämpas i urval och 
presentation av resultat i en litteraturöversikt med en systematisk sökning (Forsberg & 
Wengström, 2015). Författarna i litteraturöversikten har försökt hanterat inhämtat resultat 
från artiklar på säkert sätt genom att vara noggranna med hantering och förvaring med 
artiklarna. Alla tio artiklar som inkluderades till litteraturöversikten var hanterade och 
godkända av en etisk kommitté. Författarna har försökt att inte använda egna värderingar 
som påverkat resultatet och redovisning av inhämtad data. 
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5.   Resultat 
Resultatet presenteras i form av kategorier och subkategorier (Tabell 1).  
Tabell 1. Översikt av subkategorier och kategorier.  

 
5.1 Erfarenheter av en dysfunktionell kropp 

5.1.1 Känslan av nedsatt funktion i nedre urinvägarna 
Enligt Allchorne och Green (2016) är det vanligt att en patient som genomgått en radikal 
prostatektomi får kvarstående svårigheter och nedsatt funktion i upp till 18 månader efter 
operation. En vanlig komplikation som uppstod var nedsatt funktion i nedre urinvägarna i 
form av urininkontinens. Enligt studien upplevde majoriteten av patienterna någon form av 
negativa komplikationer under och efter behandlingen.  
Patienterna blev informerade om vilka komplikationer som kunde uppstå. Trots det tog 
många tog risken i hopp om att de bara skulle vara tillfälligt (Waller & Pattison, 2012).  
 
Urininkontinensen upplevdes av många värre än vad de förutspådde innan operationen 
(Milne, Spiers & Moore, 2007). Männen upplevde att urininkontinensen kom som en chock 
och det skapade en känsla av förlorad kontroll (Iyigun, Ayhan & Tastan, 2011). Urinkatetrar 
satt i genomsnitt kvar tio till 21 dagar (Iyigun et al., 2011; Walsh & Hegarty, 2010). Flera 
män upplevde katetern som en naturlig del av återhämtningen. Många män var oroliga att de 
skulle få en urinvägsinfektion på grund av katetern. Andra komplikationer som upplevdes på 
grund av katetern var blödning, irritation på penisspetsen och stopp i kateterslangen (Iyigun 
et al., 2011). Dagen då urinkatetern avlägsnades upplevdes som en stor dag och de medförde 
många tankar och känslor. En man upplevde att han nu kunde vara mer aktiv när katetern 
avlägsnas (Walsh & Hegarty, 2010) En annan man som nyss varit på sjukhuset och tagit bort 
katetern var därefter ute och gick på stan med sin fru när han märkte att hans byxor blev helt 
blöta (Iyigun et al., 2011). I Milne et al. (2007) upplevde männen att återhämtningen 
förbättrades från att vara helt inkontinent till att efter sex månader efter operationen endast 
ha sporadiskt läckage. 
 
Efter operationen upplevde flera patienter sig bekymrade om vad andra ska tycka och tänka, 
en återkommande oro männen upplevde var att andra skulle tycka att de luktade urin. En 
man som hade urinkateter talade om att han aldrig gick ut då han skämdes för att vistas i 
sociala sammanhang. Ytterligare stämde en man in då han upplevde att hans liv hade blivit 
totalt förändrat efter operationen, han uttryckte att han upplevde sig som en fånge i sitt eget 
hem (Iyigun et al., 2011). Behovet av psykologiskt stöd var ett återkommande ämne hos 
männen. Det gjorde det lättare för männen att förstå och ta in att de hade blivit inkontinenta 
(Waller & Pattison, 2012). 

Subkategorier Kategorier 

- Känslan av nedsatt funktion i nedre urinvägarna 
- Erfarenheter av oro  
- Erfarenheter av förändrade sexvanor 

 
Erfarenheter av en dysfunktionell kropp 

- Strävan att återgå till de normala 
- Erfarenheter av att ha förlorad manlighet  
- Utveckling av strategier för urinläckage 
- Erfarenheter av att ha behov av stöd  

 
Erfarenheter av förändrad livskvalité 
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5.1.2 Erfarenheter av oro 
Inför operationen trodde männen att det var de fysiska komplikationerna de skulle vara mest 
stressad över men det var de psykologiska som var värst. Cancern förstör självkänslan och 
tar knäcken på vem som helst. Många män valde radikal prostatektomi som 
behandlingsmetod eftersom många uppfattade de som att cancern opererades bort (Waller & 
Pattison, 2012). I en studie av Walsh och Hegarty (2010) upplevde männen däremot en 
rädsla att deras cancer skulle sprida sig eller att den skulle återkomma trots dem opererat 
bort prostatan.   
 

5.1.3 Erfarenheter av förändrade sexvanor 
En annan vanlig komplikation som männen upplevde efter en radikal prostatektomi var 
erektil dysfunktion såsom försämrad erektionsförmåga (Allchorne & Green, 2016). 
Oförmågan att få eller upprätthålla erektion var ofta en orsak till att män upplever 
nedstämdhet och ångest som i sin tur också påverkade äktenskapet negativt. Många män 
upplevde att sex var viktigt och hade svårt att acceptera sin sexuella dysfunktion. En annan 
man upplevde att han fortfarande hade lusten kvar men att han blev frustrerad då han inte 
kunde göra något åt det (Milne et al., 2007).  
 
Nedsatt sexuell förmåga upplevdes som en förlust av känslan att identifiera sig som man 
(Walsh & Hegarty, 2010). En annan upplevde att han hade börjat tänka på vad sexualitet och 
sex betydde för honom. Från början trodde han att det inte skulle påverka honom mer än 
fysiologiskt men det gjorde en stor skillnad i hans uppfattning om sig själv som man (Waller 
& Pattison, 2012). Andra män upplevde att intimitet inte bara var sex utan att de kunde 
uppnås av närhet och kramar (Milne et al., 2007). Äldre män hade lättare att acceptera sin 
sexuella oförmåga än yngre män (Iyigun, 2011). 
 
Olika sexuella hjälpmedel finns för att öka möjligheten till erektion såsom Viagra och 
vakuumpump. Flera män upplevde att de fick huvudvärk av sina piller och därmed slutade 
att ta dem. Professionell hjälp var betydande för patienten och dennes partner för hantera 
sexuella svårigheter (Milne et al, 2007; Walsh & Hegarty, 2010). En mindre känd 
komplikation var att penisen blev kortare, det upplevdes inte som ett lika stort problem som 
den erektila oförmågan vid sexuella situationer. Flera män uppgav att de inte brydde sig då 
det blivit av med cancern (Yu-Ko, Degnér, Hack & Schroeder, 2010). Trots att flera män i 
en studie av Iyigun et al. (2011) studie upplevde att operationen hade påverkat deras 
sexuella liv negativt ansåg de att ett försämrat sexliv var ett resultat av behandlingen och att 
det var bara att acceptera det. 
 
5.2 Erfarenheter av förändrad livskvalité 

5.2.1 Strävan att återgå till de normala 
Flera män hade som huvudmål att återgå till det liv som de hade levt innan operationen 
(Waller & Pattison, 2012) känslan att leva ett normalt liv ansågs viktigt för männen (Imm et 
al., 2017; Walsh & Hegarty, 2010). Möjligheten att återuppta vanliga aktiviteter gav männen 
ett tecken på att de återfick kontroll över sina liv, det var en viktig del av deras psykologiska 
återhämtning. Känslan att återgå till jobbet och få tillbaka sin personliga och sociala identitet 
gav deras liv en känsla av syfte. Det upplevdes viktigt att kunna försörja sig själva och sina 
familjer (Waller & Pattison, 2012). Deltagarna i Matthew et al. (2014) studie upplevde att 
livskvalitén blev bättre och bättre efter operationen, däremot aldrig till samma nivå som före 
operationen. De flesta män upplevde en längtan till att kunna sova på magen eller på sidan 
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igen eller kunna sitta på en stol som vanligt. Många män önskade att återfå sin styrka och 
övervinna sin sexuella dysfunktion (Imm et al., 2017). Efter operationen upplevde flera män 
att de fått andra prioriteringar i livet, några uppgav bland annat att familjen blivit viktigare 
och att det blivit lättare att se det positiva i livet (Yu-Ko et al., 2010).  
 
5.2.2 Erfarenheter av att ha förlorat manlighet 
Många män upplevde svårigheter att prata om sin erektila dysfunktion. Enligt vissa män i 
studien upplevde de att blev mer accepterade av samhället när det undvek vård och 
behandling (Imm et al., 2017). I Waller och Pattison (2012) studie upplevde en man 
förändrade roller i sitt partnerskap och att han kände sig underlägsen sin fru, då han inte 
orkade med att hålla samma tempo när de var ute på en shoppingrunda. Ytterligare upplevde 
vissa män sig tvungna att sova i separata sängar då det fanns en rädsla att väta ner sängen i 
sömnen. En man sov tungt och märkte inte sin urinavgång. Han talade om stolthet och 
hoppades att frun inte skulle märka att tvättmaskinen var igång tidigt på morgonen. En man 
upplevde att han inte längre var manlig nog då han ofta kände sig rädd (Waller & Pattison, 
2012).  
 
En man berättade att han upplevde de svårt att gå ut då han inte visste när han behövde gå på 
toaletten. Vid ett tillfälle hade hans byxor blivit genomblöta inför hans familj vilket han 
upplevde som väldigt skamligt (Iyigun et al., 2011). Flera män i Yu-Ko et al. (2010) studie 
upplevde männen däremot att de inte blivit mindre manliga på grund av deras erektila 
oförmåga och förkortade penis.  
 
5.2.3 Utveckling av strategier för urinläckage  
Det var viktigt för männen att kunna få möjlighet att återvända till arbetet, delta i sociala 
sammanhang och andra vanliga aktiviteter (Waller & Pattison, 2012). Männen upplevde 
svårigheter med urinläckaget och de skapade olika strategier för att öka kontrollen av 
urinblåsan. De blev rekommenderade övningar för att stärka muskulaturen i bäckenbotten 
och på så sätt öka kontrollen över sin urinblåsa (Milne et al., 2007). Andra strategier för att 
undvika täta trängningar och läckage var att männen drack mindre vatten och undvek 
alkohol i förhoppning att minska urinmängden. Många män upplevde det svårt att hålla sig 
torra och de skapade därför olika lösningar (Imm et al., 2017; Waller & Pattison, 2012). 
Bland annat använde de vanliga blöjor, fruns bindor eller la toalettpapper i kalsongen samt 
att de alltid hade kontroll vart toaletten fanns (Iyigun et al., 2011; Milne et al., 2007). En 
man upplevde att inga rekommendationer fungerade utan använde gummiband som 
penisklämma för att undvika läckage (Milne et al., 2007).  
 
I Santa Mina et al. (2013) studie delades deltagarna in i två grupper. En interventionsgrupp 
där män regelbundet var fysiskt aktiva och en kontrollgrupp där männen var inaktiva inför 
operationen. Det visade att män som varit regelbundet aktiva före operationen upplevde 
återhämtningen efter en radikal prostatektomi enklare. Bland annat upplevde 
interventionsgruppen inte urininkontinens i samma utsträckning som kontrollgruppen 
gjorde. 
 
Överlag upplevde männen att urininkontinensen inte var den stora bördan i sammanhanget 
utan huvudfokuset låg i att cancern opererades bort och sågs som en livräddande åtgärd 
(Walsh & Hegarty, 2010). 
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5.2.4 Erfarenheter av att ha behov av stöd  
Flera män upplevde det svårt att prata med vårdpersonal om impotens. Det berodde bland 
annat på att männen trodde att läkaren inte skulle tycka det var ett väsentligt problem eller 
att de hade svårt att lita på vårdpersonalen då de inte blivit informerade tillräcklig 
utsträckning (Iyigun et al., 2011). Många män delade uppfattningen av betydelsen att ha 
någon där som kan lyssna. Vissa av männen upplevde att det var lättare att diskutera 
känsliga ämnen med manliga sjuksköterskor (Walsh & Hegarty, 2010).  
De uppskattades av patienterna att få skriftlig information om hur en radikal prostatektomi 
går till då de upplevdes enklare att ta in informationen under tid (Milne et al., 2007; Waller 
& Pattison, 2012; Walsh & Hegarty, 2010). 
 
I Iyigun et al. (2011) studie fick deltagarna ranka vad de mest behövde stöd av från 
sjuksköterskan. Vanliga osäkerheter var vart de skulle vända sig om oönskade problem 
uppkom i hemmet. Andra män upplevde att de behövde mest stöd och råd angående 
impotens, sexuella problem eller var de kunde köpa inkontinenshjälpmedel. Genom att bli 
tilldelad en kontaktsjuksköterska som kände till sjukdomsfallet bättre upplevde män att de 
fick bättre personliga råd vilket kunde minska lidande och komplikationer (Allchorne & 
Green, 2016). För att utbilda patienter som har genomgått en radikal prostatektomi i 
egenvård ansåg männen att nya omvårdnadsåtgärder bör utvecklas (Novick et al., 2014).  
 
Männen delade uppfattningen att någon form av stöd krävs när de drabbas av en 
livsförändrande diagnos som prostatacancer. Stöd av anhöriga eller genom stödgrupper där 
personer med erfarenhet av radikal prostatektomi utbyter erfarenheter (Imm et al., 2017; 
Waller & Pattison, 2012; Walsh & Hegarty, 2010). En annan man berättade att han tänkte 
varför han skulle behöva en stödgrupp och ansåg att han kunde hantera situationen själv då 
det skulle göra honom starkare (Waller & Pattison, 2012). Det fanns även män som 
upplevde att det var svårt att be sina anhöriga om hjälp i det vardagliga livet efter 
operationen (Imm et al., 2017). Att männen var fysiskt aktiva före och efter operationen 
gjorde det lättare återgå till vardagliga sysslor. Därför upplevdes fördelar att bli 
uppmuntrade till promenader runt sjukhuset och andra aktiviteter av sjuksköterskor (Milne 
et al., 2007). 
 

5.3 Resultatsammanfattning 
I resultatet beskrevs mäns olika erfarenheter efter en radikal prostatektomi. De flesta män 
upplevde någon form av komplikation. Nedsatt funktion i nedre urinvägarna och förändrade 
sexvanor ledde ofta till en känsla av förändrad livskvalité. Många män uttryckte en längtan 
till att få återgå till normalt liv. Resultatet visade även att många män upplevde en känsla av 
förlorad manlighet relaterat till komplikationerna. Vidare beskrev männen hur de utvecklat 
egna strategier för att minska på urinläckaget. Män upplevde även ett stort behov av stöd. 
Det var även många män som uppgav att de såg operationen som en livräddande åtgärd och 
brydde sig därför inte om de komplikationer som uppstod. 
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6.   Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet var att beskriva patienters erfarenheter i följd av radikal prostatektomi. En 
litteraturöversikt med en systematisk sökning genomfördes och databaserna PsycINFO, 
Medline och Cinahl användes då de har en tydlig koppling till omvårdnadsvetenskap. Dessa 
tre databaser är relevanta för sökning efter vetenskapliga artiklar inom medicin och 
omvårdnad, och det ökar chansen att få relevanta artiklar som kan relateras till syftet. För att 
öka sökningarnas träffsäkerhet i databaserna användes professionell hjälp i form av 
bibliotekarie vilket stärks av Forsberg och Wengström (2015). 
 
Valet av litteraturöversikt som design var för att utveckla ett kritisk tänkande samt att 
genomföra en fördjupning i det aktuella kunskapsläget. Enligt Kristensson (2014) är 
litteraturöversikt ett bra val av design för att sammanställa andras forskningsresultat och 
besvara en specifik fråga. Valet stärks av Friberg (2012) som menar att designen passar väl 
inom omvårdnadsrelaterat område.  
 
I PsycINFO användes Quality of life som sökord detta översattes via Thesaurus för att få en 
exakt och kontrollerad sökterm. En styrka var att ordet översattes via databasen egna 
ordlexikon, Thesaurus (Kristensson, 2014). Vidare översattes sökord till ämnesord i 
databaserna Medline och Cinahl via deras ordlexikon Mesh och Subject headings list 
(Forsberg & Wengström, 2015). En styrka i studien var att sökorden som användes 
identifierades utifrån syftet. De framtagna ämnesorden kombinerades med Booleska 
sökoperatorer, AND och OR. Med AND kombineras två ord med varandra och OR används 
för att kunna söka på närliggande begrepp (Kristensson, 2014). 
 
Totalt inkluderades tio vetenskapliga artiklar, varav sex av kvalitativ ansats och fyra 
kvantitativa. Tre av studierna var genomförda i Kanada, två i USA, två i England och 
resterande i Irland, Schweiz och Turkiet vilket kan ge en demografisk bild på studierna 
ursprungsland.  
 
Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var ”peer reviewed”. Detta betyder att 
artiklarna var granskade av andra forskare. Detta behöver inte alltid vara en styrka då sämre 
artiklar kan gå igenom och bli publicerade. Granskningen av artiklar bör ske i olika steg för 
att bedöma kvalitativa studiers trovärdighet och kvantitativa studiers validitet. Artiklar som 
inkluderades till studiens resultat var alla av hög kvalité. Vilket stärks av Kristensson (2014) 
som menar att artiklarna ska ha en så hög kvalitet som möjligt för att ingå i resultatet i 
litteraturöversikten. Under granskningsprocessen användes granskningsmallar som var 
utvecklade av Forsberg och Wengström (2015). Alla individer tolkar olika och därför kan 
artiklar med hög kvalité av misstag exkluderats och vice versa. Genom att använda 
granskningsmall identifierades styrkor och svagheter i artiklarna. Bland annat identifierades 
styrkor såsom att urvalsprocess var välskriven, tydligt och besvarat syfte samt tydliga 
inklusions- och exklusionskriterier. Svagheter kan vara större bortfall, dåligt beskrivna 
inklusions- och exklusionskriterier och fel val av analysmetod. Genom att ha artiklar av hög 
kvalitet ökar trovärdigheten av litteraturöversikten. En pilotstudie inkluderades i resultatet. 
Den antogs till litteraturöversikten då den ansågs vara trovärdig efter granskning och svarade 
väl till syftet (Kristensson, 2014). En pilotstudie är en provstudie som görs i mindre skala. 
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Att ha tydliga inklusion- och exklusionskriterier kan öka trovärdigheten att via sökningen få 
relevanta resultatträffar som kan passa syftet och därmed öka styrkan i studien (Forsberg & 
Wengström, 2015). En begränsning i litteraturöversikten var tidsperioden som gav aktuella 
och relevanta artiklar.  
 
Istället för en litteraturöversikt så kunde en empirisk studie med kvalitativ ansats 
genomföras med avsikten att få mer resultat och ökad trovärdighet i relation till syftet. Enligt 
Kristensson (2014) så används kvalitativa forskning med fördel då det handlar om att 
beskriva människors upplevelser, tankar eller erfarenheter. I en kvalitativ studie kan citat 
från deltagarna användas vilket förstärker och förtydligar resultatet (Kristensson, 2014). 
Däremot finns det flera fördelar med en litteraturöversikt som exempelvis att sammanställa 
studier för att få en fördjupad kunskap och nya försökspersoner behöver inte störas.  
 
Under sökprocessen användes endast sökord, eller indexerade ämnesord som de också 
kallas, i sökdatabaserna Medline och Cinahl för att få en systematisk sökning. Däremot fick 
en fritext sökning i PsycINFO användes då ämnesord som svara till studiens syfte inte fanns 
eller var irrelevanta vilket kan ses som en svaghet i studien. En kontrollerad och systematisk 
sökning med ämnesord underlättar och ger studien mer styrka då litteratursökningen kan bli 
mer specifik (Kristensson, 2014). Qualitative användes som sökord i PsycINFO för att 
enbart få artiklar med kvalitativ ansats vilket kan ha gjort att kvantitativa artiklar felaktigt 
exkluderats. Detta gjordes för att lättare få tag på kvalitativa artiklar då det passade bättre till 
studiens syfte som kan tyckas ha en kvalitativ prägel vilket kan ses som en svaghet i studien. 
 
Som analysmetod användes innehållsanalys inspirerad av Kristensson (2014). 
Innehållsanalysen ansågs vara tydlig och enkel att genomföra då fler steg förklarades och 
genomfördes vilket gav en djupare inblick i artiklarna. Artiklarna lästes var för sig för att 
minska påverkan av varandra. Författarna valde att träffa varandra med jämna mellanrum 
under innehållsanalysen för att stämma av (Kristensson, 2014). Resultat som svarade till de 
olika subkategorierna markerades med bestämd färg på markeringspenna detta för att kunna 
arbeta strukturerat. En svaghet i studien kan vara att tolkningar inte kan uteslutas ha 
påverkat studiens resultat. Det artiklar som inkluderades i studien var accepterade av en etisk 
kommitté. Enligt Kristensson (2014) så krävs vanligtvis ett etiskt tillstånd när en studie ska 
genomföras. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva erfarenheter i följd av en radikal prostatektomi 
och resultatet visade att många män upplevde både fysiska och psykiska komplikationer med 
förändrad livskvalité som följd. De flesta män upplevde oförmåga att kontrollera sin 
urinblåsa och drabbades av urininkontinens. De fynden bekräftades även av Al-Ali, 
Ponholzer, Augustin, Madersbacher och Pummer (2017) vars studie visade att det är en 
vanlig komplikation som ofta uppstår. Vidare visade resultatet i litteraturöversikten att det 
var vanligt att män upplevde en känsla av förlorad kontroll och att situationen var värre än 
vad de hade föreställde sig preoperativt. Den förlorade kontrollen av urinblåsan skapade en 
oro hos männen och det var mer uppenbart i sociala miljöer och umgänge med andra 
människor. Detta kan möjligen bero på att det är svårt att dölja de urininkontinens-
hjälpmedel som finns att tillgå på marknaden. Bilden av att vara man och bära på en blöja 
kan skapa osäkerhet kring självbilden och förlorad manlighet, därför valde många av 
männen att stanna hemma. Resultatet visade att flera män hade egna strategier för att slippa 
urinläckage, vilket möjligen kan bero på att de kände sig dåligt informerade av hälso- och 
sjukvården angående inkontinensskydd. Vidare kan de tyckas att hälso- och sjukvården bör 
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utveckla inkontinensskydden, exempelvis kan blöjorna vara mer anpassade för män. Detta 
kan möjligtvis medföra att fler män vågar komma ut och umgås med andra samt att delta i 
aktiviteter som de gjort tidigare. Detta kan skapa hopp hos män då de kan få en möjlighet att 
återgå till normalt liv igen. Vilket kan bekräftas av Benzein (2013) som menar att hopp 
skapas bland annat av viljan att kunna återgå till normalt liv. 
Vidare visade även resultatet att många män drabbades av sexuell dysfunktion då de 
upplevde att deras erektionsförmåga försämrades. I Gacci et al. (2009) studie där män fem år 
efter genomförd radikal prostatektomi blev undersökta angående de komplikationer de 
upplevt visade det sig att sexuell dysfunktion var något som männen ofta tvingades leva 
med. Resultatet visade att sexuell dysfunktion ofta medför att många män mår psykiskt 
dåligt och upplever ångest och depressioner. Detta kan bero på att män känner sig 
otillräckliga då de inte kan tillfredsställa sina partners behov av sexuell tillfredsställelse som 
tidigare. Detta stärks enligt Sundbeck (2013) som menar att män påverkas psykiskt när de 
upplever sexuell dysfunktion. Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med att informera 
och utbilda männen och deras partner angående sexualitet. Det är bevisat att de förbättrar 
livskvalitén (Sundbeck, 2013). 
 
Eftersom sex är ett intimt ämne så upplever många män att det är svårt att prata om är det. 
Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera varje individ och erbjuda dem och deras 
partner ett professionellt stöd. Därför passar personcentrerad omvårdnad in i denna typ av 
situationer då de handlar om att skapa en god relation och tillit till patient och anhöriga 
(McCance & McCormack, 2013). Detta stärks även av Hart, Latini, Cowan och Carroll 
(2007) som menar att vårdpersonalens bemötande ha en stor betydelse för patienternas tillit 
och livskvalité. Enligt Rath et al. (2016) är det till fördel att informera patienter om 
psykosocialt stöd efter en prostatektomi då visat att de förbättrar patienternas livskvalité. 
Genom att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad låter sjuksköterskan patient och 
anhörig vara delaktiga i bland annat vårdplaneringen (McCance & McCormack, 2013). 
Sjuksköterskan har ansvar att utbilda patienten och partnern i frågor om sexualitet 
(Sundbeck, 2013). Detta kan påverka patienten och anhöriga positivt och medföra en känsla 
av hopp. Det gör att patienten känner hopp och livskvalitén ökar. Vilket i sin tur medför att 
patienten mår bättre psykiskt och kan få möjlighet att återgå till normalt liv (Benzein, 2013). 
Detta betyder att sjuksköterskan kan till stor del påverka patientens välbefinnande på ett 
positivt sätt.  
 
Enligt Määttä och Öresland (2011) finns det förväntningar om hur män och kvinnor ska bete 
sig vilket också kan skildras i resultatet då många män upplevde att de förlorade sin 
manlighet efter de genomgått en radikal prostatektomi. Bland annat visade resultatet att 
upplevelsen av sexuell dysfunktion skapar förlust att kunna identifiera sig som man och 
dessutom var det många män som ville få tillbaka den styrka de haft preoperativt så att de 
kunde återgå till normalt liv. Utifrån genusperspektivet uppmärksammades att fyra av 
studierna var utförda av enbart kvinnor vilket är värt att reflektera över. Kvinnor kan ha 
svårt att tolka mäns livskvalité i detta fall då de handlar om erfarenheterna efter en radikal 
prostatektomi. Likväl som män skulle haft svårt att tolka kvinnors upplevelse och 
erfarenheter av exempelvis hysterektomi de vill säga när livmodern opereras bort. Detta kan 
ha påverkat litteraturöversiktens resultat. Vilket bekräftas av Taylor-Ford (2013) studie som 
menar att männen har en bild hur en manlig kropp ska se ut och synen på den egna kroppen 
förändras under upplevelsen av prostatacancern vilket också påverkar deras livskvalité. 
Detta kan möjligtvis bero på att många män ser sig själva som familjens försörjare och när 
de inte kan utföra samma saker som tidigare har de svårt att identifiera sig själva.  
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Resultatet visade även att de förekom att män hade svårt att visa känslor. Ett antagande är att 
det känns typiskt att inte visa känslor hos den generationen av män som återspeglas i 
litteraturöversikten. Det känns som att det kommer att förändras när dagens unga män blir 
äldre då det känns mer accepterat att tala och visa känslor som man i dagens samhälle. 
Därför kan det vara viktigt att veta att det finns olika patientorganisationer att vända sig till 
både som drabbad och anhörig. Cancerfonden har olika stödgrupper där exempelvis män 
som har drabbats av prostatacancer och som har samma livsöden kan mötas, ge varandra råd 
och stöd (Cancerfonden, 2017). 
 
I litteraturöversikten inkluderades alla män i alla åldrar som gjort en radikal prostatektomi. 
En föreställning som finns i dagens samhälle är att äldre personer inte är sexuellt aktiva. 
Detta motsäger sig Sundbeck (2013) som redovisar en undersökning där ⅔ av alla 70 åriga 
män haft sex det senaste året. Därför bör sjuksköterskan identifiera varje individ och ta reda 
på vad sexualitet betyder för honom. Enligt International Council of Nurses (ICN):s etiska 
koder ska sjuksköterskan genomföra omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter och 
ta hänsyn till människors värderingar, vanor och tro. Det är viktigt att få patienterna 
delaktiga i vården och försöka arbeta utifrån patientens främsta vilja. Autonomi och 
delaktighet är två bärande begrepp inom vårdetiken (Sandman & Kjellström, 2015).  
 
Många män förespråkar en personlig kontaktsjuksköterska där en god vårdrelation kan 
skapas. Enligt ICN:s etiska koder för sjuksköterskor står det bland annat att sjuksköterskor 
ska arbeta på ett sätt för att främja ett etiskt förhållningssätt i vården (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014).  
 
Resultatet visade att många män upplevde att det var mycket informationen att ta in och 
därför förespråkades skriftlig information om händelseförloppet. Det gjorde att männen 
upplevde de enklare att ta in och förstå informationen vilket stärks av Simpson (2015) som 
beskriver att den skriftliga informationen bör vara kortfattad, korrekt och väl sammansatt så 
att alla förstår. Detta stärks i sin tur av ICN:n etiska kod där sjuksköterskan ansvarar för att 
patienten får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). För att kunna hantera sjukdomssituationen på ett så 
bra sätt som möjligt, så bör både patienten och de anhöriga förstå och ha kunskap om hela 
sjukdomsförloppet (Lassen et al., 2013). Sjuksköterskan kan uppfylla en viktig funktion 
gällande råd om exempelvis egenvård. Detta kan i sin tur förbättra livskvalitén för både 
patienten och de anhöriga (Mata, Carvalho, Gomes, da Silva & Pereira, 2015). 
Ett antagande är att när en person får ett cancerbesked så försvinner perspektivet. Personen 
går in i någon slags fas då det är svårt att ta in information. Därför borde det vara självklart 
att få både muntlig och skriftlig information. Flera studier i litteraturöversikten visade att de 
fanns män som upplevde att de blivit dåligt informerade om möjliga komplikationer som 
skulle kunna uppstå efter en radikal prostatektomi och därför upplevde att komplikationerna 
kom som en chock. Möjligtvis kan det bero på att det blivit informerade om detta under den 
perioden de inte var mottagliga för information. Det borde finnas någon form av utbildning i 
hur sjuksköterskan ska på bästa sätt informera en patient i svåra situationer.  
 
En diskussion som bör tas upp inom detta ämne är huruvida PSA-prov ska tas eller inte. I 
Sverige har Socialstyrelsen bedömt att allmän screening inte rekommenderas eftersom 
slutsatsen var att negativa effekter på befolkningsnivå skulle vara för stora. Samma 
slutsatser har andra länders sjukvårdsmyndighet kommit fram till. Däremot ska 
Socialstyrelsen informera män om fördelar och nackdelar angående PSA-prov. Detta för att 
mannen själv ska kunna avgöra om det är aktuellt eller inte (Cancerfonden, 2013). Utifrån 
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detta kan slutsatsen dras att Sverige har samma rekommendationer som andra länder. Ett 
antagande är att om alla män hade screenats vid bestämd ålder, exempelvis 60 år, så hade 
fler prostatacancrar upptäckts tidigare vilket hade betytt att behandlingar kunde startats upp i 
tid. Ytterligare en tanke är att om screening hade varit obligatoriskt hade många män fått 
förhöjt PSA-test, vilket kan orsaka stor ångest och oro i onödan då förhöjt PSA inte behöver 
betyda prostatacancer. Vidare beskriver Cancerfonden (2013) ett forskningsresultat om 
PSA-screening där en grupp män mellan 50-70 år undersöktes. Undersökningen visade att 
om 1000 män gör ett PSA-prov regelbundet i elva år skulle endast ett dödsfall i 
prostatacancer förhindras. Däremot skulle 37 fler män få prostatacancerdiagnos jämfört om 
de hade blivit erbjudna regelbunden PSA-screening. Många män lever länge med sin 
prostatacancer och dess komplikationer vilket betyder att de ofta hinner dö av andra orsaker. 
Ett antagande utifrån Cancerfondens undersökning är fler män kan upptäcka sin cancer i tid 
och kan därmed slippa genomföra en radikal prostatektomi, som kan orsaka många svåra 
komplikationer som försämrar mannens livskvalité. 
 
Ett intressant radioinslag uppmärksammades under uppsatsarbetes gång. Där diskuterades att 
det är lång kö för män som behöver genomgå en radikal prostatektomi. Det har gjort att 
oerfaren personal tvingats utföra ingreppen. På senare tid har det framkommit att en del av 
komplikationerna som uppstår efter en radikal prostatektomi kan förhindras genom att 
använda erfarna kirurger. Därför talas det om att utföra ingreppen där erfaren personal finns 
tillgänglig (Gunnarsson, 2017, 18 september). 
 
6.3 Slutsats 
Efter en radikal prostatektomi blir livskvalitén förändrad och de flesta män upplever någon 
form av komplikation. Det är vanligt att mannen förlorar förmågan att kontrollera sin 
urinavgång. Urininkontinens drabbar många män som genomgår en radikal prostatektomi 
och detta skapar dessutom en hel del oro och som gör att män hellre stannar hemma än 
vistas i sociala sammanhang.  Männen var oroliga vad andra skulle tycka och tänka. En 
annan komplikation som ofta orsakade psykiskt lidande var sexuell dysfunktion, ofta på 
grund av försämrad erektionsförmåga. Det var många män som upplevde att deras manlighet 
blev rubbad och att självbilden blev förändrad. Dessutom upplevde många män att fysisk 
aktivitet hade positiva effekter på återhämtningen efter en radikal prostatektomi. Det fanns 
även flera män som uppgav att med vetskapen att cancern var borta spelade det ingen roll 
vilka komplikationerna var.  
 

6.4 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 
Vi vill med denna litteraturöversikt samla kunskap om att livskvaliteten förändras hos 
många patienter i följd av prostatektomi. Med den kunskapen hoppas vi kunna bidra med 
ökad förståelsen och medvetenhet för patienternas upplevelse av sin situation. En ökad 
förståelse kan i sin tur hjälpa personalen i sitt förhållningssätt och bemötande av dessa 
patienter i vården på ett professionellt sätt. Mer forskning bör göras eftersom detta är ett 
globalt problem som ständigt ökar. Vidare forskning bör fokusera på hur sjuksköterskor och 
annan vårdpersonal kan hjälpa patienterna att leva ett normalt liv trots sina komplikationer. 
Forskning bör också fokusera på hur patienterna kan tränas i syfte att förebygga urinläckage. 
Eftersom många patienter ofta lever länge med sina komplikationer är det viktigt att finna 
metoder i syfte att hjälpa de med sociala umgängen, annars finns det risk att de isolera sig 
och detta kan resultera till depression. 
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Psychosocial Oncology, 35:4, 
409-423, DOI: 
10.1080/07347332.2017.129464
1 
 
USA 

Syftet med denna studie 
var att utforska afro-
amerikanska 
prostatacancer 
överlevandes 
erfarenheter efter radikal 
prostatektomi och 
faktorer som bidrar till 
livskvalitén under 
överlevnad. 

Kvalitativ design med explorativ 
metod. 
Inklusionskriteier: Alla män 
genomgår radikal prostatektomi för 
diagnostiserad prostatacancer. 
Exklusionskriterier: Tidigare 
prostata cancerbehandling, strålning 
till bäckenet, någon typ av större 
bäckenoperation, en historia av 
urinrörsträngning, kolostomi eller 
oförmåga att urinera som kräver 
kronisk kateterisering. 
Urval: PIE-studien rekryterade 
prostatacancerpatienter från 2011-
2014 vid Washington University 
School of Medicine och Brigham och 
Women's Sjukhus. 12st afro-
amerikanska män då datamättnad 
uppstod.  
Bortfall: 0. 
Datainsamling: 
Fokusgruppsintervjuer med 3-5 
deltagare. Ostrukturerade frågor. 
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: Tydliga inklusions- 
och exklusionskriterier.  
Tydlig urvalsprocess.  
Väl besvarad frågeställning. 
Ostrukturerade frågor kan ha 
styrkan att låta deltagarna 
berätta fritt om sina 
erfarenheter utan att forskaren 
avbryter och ställer nya 
frågor. 
Svagheter: Svårigheter i att 
följa urvalsprocess. 
 

Män upplevde en längtan att 
återgå till normalt liv igen. 
Exempelvis kunna sova på 
sin favorit sida igen eller 
kunna sitta på en vanlig stol. 
Några män upplevde sig 
utanför samhället efter 
operationen och en man 
uttryckte att män i hans inte 
besöker läkare. 
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Iyigun, E., Ayhan, H., & 
Tastan, S. (2011). Perceptions 
and experiences after radical 
prostatectomy in Turkish men: a 
descriptive qualitative study. 
Applied Nursing Research, 24, 
101-
109.doi:10.1016/j.apnr.2009.04.
002 
 
Turkey 

Syftet med denna studie var att 
beskriva erfarenheter och 
uppfattningar av turkiska män 
som har genomgått en radikal 
prostatektomi och bestämma 
åsikter och förslag på män som 
hade genomgått RP när det 
gäller deras 
urladdningsutbildningsinnehåll. 

Kvalitativ design med en 
beskrivande fenomenologisk 
metod. 
Inklusionskriteier: Patienter 
som har genomgått radikal 
prostatektomi vid urologi 
avdelning med en diagnos av 
prostatacancer mer än 3 
månader sedan, kunde tala 
och förstå turkiska. 
Exklusionskriterier: 
Redovisas ej. 
Urval: Denna studie utfördes 
vid Urologiska avdelningen i 
Gulhane Military Medical 
Academy i Turkiet mellan 
januari 2006 och april 2007. 
15st män deltog i studien. 
Bortfall: Redovisas ej. 
Datainsamling: 
Semistruktuerade intervjuer i 
enskilt rum. 
Analysmetod: Textanalys 
enligt Colaizzis 
fenomenologiska metod.  

Styrkor: Fenomenologisk 
studie som är särskild 
tillämpbar för att beskriva de 
levande erfarenheterna av 
män. 
Semistrukturerade frågor med 
en huvudfråga och följdfrågor 
om deras upplevelse. Det gav 
deltagarna att möjlighet att få 
berätta fritt om sina 
upplevelser. 
Svagheter: Bortfall och 
exklusionskriterier 
redovisades ej. 
 

Det fanns män ansåg att den 
sexuella dysfunktionen var 
något att acceptera då det 
var en komplikation på 
behandlingen och de inte 
behövde leva med cancern. 
Flera män upplevde sig 
förändrade efter operationen 
och en man kände sig som 
en fånge i sitt egna hem. 
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Matthew, A., Alibhai, S., 
Davidson, H., Currie, K., Jiang, 
H., Krahn, M., Fleshner, N., 
Kalnin, R., Louis, A., Davison, 
B-J., & Trachtenberg, J. (2014). 
Health-related quality of life 
following radical 
prostatectomy: long-term 
outcomes. Springer 
International 
publishing, 23:2309–2317 DOI 
10.1007/s11136-014-0664-1 
 
Switzerland  

Syfte var att identifiera 
hälsorelaterad 
livskvalitetsområden 
som påverkas av en radikal 
prostatektomi och definiera 
återhämtningen över 30 
månader observation. 

Kvantitativ deskriptiv studie. 
Inklusionskriteier: Patienter 
som behandlades med radikal 
prostatektomi vid University 
Health Network mellan 
2003-2010. 
Exklusionskriterier: 
Patienter som inte kunde läsa 
eller förstå engelska. 
Urval: Enkät/frågeformulär 
skickadse ut till 1200st män 
som hade gjort radikal 
prostatektomi på University 
Health Network.  
Bortfall: 295st 
Datainsamling: 
Retrospektiv undersökning 
Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor: Bra besvarat resultat 
till syftet. Genomarbetad 
diskussions del. Stor 
population. 
Svagheter: Stort bortfall 
(295/1200).  
 

Män som var fysiskt aktiva 
inför operationen hade 
bättre förmåga till snabbare 
återhämtning. 
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Milne, J., Spiers, A., & Moore, 
K. (2007). Men’s experiences 
following laparoscopic radical 
prostatectomy: A qualitative 
descriptive study. Elsevier 
Ltd, 45 (2008) 765–774 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.01.0
06  

Canada 

Syftet med denna studie var att 
utforska vad män upplever efter 
en laparoskopisk radikal 
prostatektomi och 
hur adekvat deras före- och 
postoperativa behov är 
uppfyllda. 

Kvalitativ deskriptiv studie. 
Inklusionskriteier: 
Genomgått en laparoskopisk 
radikal prostatektomi inom 
senaste 
3-6 månaderna. 
Exklusionskriterier: Ej 
beskrivet. 
Urval: 19 män som var 
mellan 46-76 år. De 
rekryterades från 
behandlings- och 
kontrollarmarna i en 
randomiserad kontrollerad 
studie. 
Bortfall: Nej 
Datainsamling: 
Semistrukturerade och 
intervjuer som var 
ljudinspelade. 
Analysmetod: Induktiv 
innehållsanalys 
 

Styrkor: Många deltagare. 
Tydligt och besvarat syfte. 
Välstrukturerat sammanhang. 
En tydlig röd tråd i studien. 
Semistrukturerade frågor med 
en huvudfråga och följdfrågor 
om deras upplevelse. Det gav 
deltagarna att möjlighet att få 
berätta fritt om sina 
upplevelser. 
Svagheter: 
Fokusgruppsintervjuer kan 
det finnas deltagare som inte 
ger fullständiga svar.  

Många upplevde 
urininkontinensen värre än 
de trott. Några av männen 
hade egna lösningar till 
urinläckaget till exempel: 
toalettpapper i kalsongen 
eller fruns bindor.  
Sjuksköterskan bör lägga 
stor fokus på pre- och 
postoperativ information. 
Deltagare ansåg att sex var 
en stor del av livet och 
kände sig ofta deprimerad 
på grund av sin dysfunktion.  
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Novick, B.J., Angie, M„ 
Walker, E„ Kitay, R„ Monday, 
K, &Albert, N.M. (2014). The 
effect of intensive education on 
urinary incontinence following 
radical prostatectomy: A 
randomized control 
trial. Urologic Nursing, 
34(5), 246-251 
doi:10.7257/1053-
816X.2014.34.5.246  
 
USA 
 
 

Syftet var att jämföra 
urinkontroll och 
blåsproblem av en 
utbildningsåtgärd efter 
en radikal prostatektomi. 

Kvantitativ design. 
Kohort studie. 
Inklusionskriteier: Vuxna män som 
var över 18 år och var 
diagnostiserade med avancerad eller 
lokaliserad prostatacancer. 
Läsa, skriva och förstå engelska. 
Exklusionskriterier: Patienter som 
fick andra kirurgiska behandlingar 
och som hade urinkateter. 
Urval: Slumpmässigt randomiserat 
urval. 71st män deltog i studien.  
Bortfall: 3st 
Datainsamling: Enkätundersökning.  
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Litet bortfall. 
Tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier.  
Tydlig urvalsprocess. 
Svagheter: Pilotstudie. 
 

För att utbilda patienter 
som genomgått en radikal 
prostatektomi i 
egenvårdåtgärder behövs 
nya omvårdnadsåtgärder 
utvecklas.  
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Santa Mina, D., Gugglietti, C., 
Alibhai, S., Matthew, A., 
Kalnin, R., Ahmad, N., Lindner, 
U., & Trachtenberg, J. (2013). 
The effect of meeting physical 
aktivity guidelines for cancer 
surv 
ivors on quality of life 
following radical prostatectomy 
for prostate cancer. J Cancer 
Surviv 8:190-198 
DOI:10.1007/s11764-013-0329-
z 
 
Canada 
 

Syftet var att undersöka 
om pre operativ fysisk 
aktivitet påverkar 
livskvalitén efter en 
radical prostatektomi för 
prostata cancerpatienter.  

Kvantitativ design. Kohortstudie. 
Inklusionskriteier: Patienter som 
blev behandlade med RP för 
lokaliserad prostata cancer. 
Exklusionskriterier: Patienter som 
ej uppfyllde ACSM-riktlinjerna för 
150min måttlig eller 75min kraftfull 
aktivitet/vecka. Patienter som inte 
förstår engelska 
Urval: 509st män som genomgått RP 
mellan juni -08 och augusti -12.  
Bortfall: 53,6% 
Datainsamling: Enkätundersökning 
x3 pre-op., 6v post-op. och 26v post-
op. 
Analysmetod: Statistiskt analys. 

Styrkor: Tydliga inklusions- 
och exklusionskriterier. 
Enkla och tydliga tabeller 
och diagram. 
Svagheter: Bortfall efter 
varje enkät. Svårt att dra 
generella slutsatser då urvalet 
inte var randomiserat.  

Studien visar att 
livskvalitén är bättre pre-
operativ än post-op. 26 
veckor. 
Erektil funktion förbättras 
från v. 6-26 post-op.  
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Waller, J. & Pattison, N. 
(2012). Men’s experiences of 
regaining urinary continence 
following robotic-assisted 
laparoscopic prostatectomy 
(RALP) for localised prostate 
cancer: a qualitative 
phenomenological study. 
Journal of Clinical Nursing, 
22(3) 368-378. doi: 
10.1111/jocn.12082 
 
England   

Syftet var att förstå hur män 
tolkar sina erfarenheter av att 
återfå kontinens efter robotic-
assistedlaparoscopic 
prostatectomy (RALP) 
 

Kvalitativ studie med 
hermeneutisk fenomenologisk 
metod. 
Inklusionskriterier: Män 57-71 
år som nyligen genomgått en 
RALP 
Exklusionskriterier: Tidig 
behandling för prostatacancer 
eller behandling för 
prostatahypertrofi.  
Utebliven urininkontinenes efter 
borttagande av kateter. 
Historia av cancerformer.  
Indirekt eller direkt mottagen 
vård/ behandling före RALP. 
Urval: 7 män 
Bortfall: Nej 
Datainsamling:  
Strukturerade intervjuer som var 
transkriberande. 
Analysförförande: 
Hermeneutiska fenomenologisk 
analys 
 

Styrkor: Välbeskriven 
urvalsprocess. Mycket data. 
Tydlig redovisning av 
strukturerade 
intervjufrågor.  
Citat från deltagare som 
stryker innehållet i 
resultatet.  
Svagheter: Liten 
urvalsgrupp.  

Många män var bekymrade på 
vad andra skulle tycka om att 
de hade fått en urinkateter.  
En man var rädd att kissa ned 
sig medan han sov med sin 
fru. Han hade valt ett separat 
sovrum. 
Män vill ha någon att prata 
med till exempel anhörig eller 
en stödgrupp. 
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Walsh E., & Hegarty, J. 
(2010). Men's experiences of 
radical prostatectomy as 
treatment for prostate 
cancer. European Journal of 
Oncology Nursing., 14(2), 
125-133. 
 
Ireland 
 
 
 
 

Syftet med denna studie var 
att utveckla en inblick i 
erfarenheterna av män vad 
gäller deras prostatacancer 
från tiden av sitt första 
besök till sin läkare till 
tiden för intervjun och att 
beskriva så exakt som 
möjligt ur patientens 
perspektiv männens 
erfarenheter och berättelser 
om deras 
prostatacancerresa. 

Kvalitativ design med en deskriptiv 
metod. 
Inklusionskriteier: Män med 
historia av radikal prostatektomi för 
lokaliserad prostatacancer och talade 
engelska. 
Exklusionskriterier: De som hade 
upplevt post- operativa 
komplikationer eller som pågick 
andra behandlingar för sin 
prostatacancer. 
Urval: 8st män som genomgått 
prostatektomi för 15 år sedan eller 
mindre.  
Bortfall: 0. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer 
Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Männen har stor 
erfarenhet efter radikal 
prostatektomi.  
Svagheter: I vissa fall var 
det länge sedan radikal 
prostatektomi utfördes det 
vill säga att biverkningar kan 
vara annorlunda om studien 
görs idag. 

Många män delade 
uppfattningen att stöd efter 
radikal prostatektomi var 
betydelsefullt. Många lever 
med rädslan att cancern ska 
återkomma. Männen såg 
fram emot att kunna leva ett 
normalt liv igen. 
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Yu Ko,W., Degner, L., Hack, T., 
& Schroeder, G. (2010). Penile 
length shortening after radical 
prostatectomy: Men’s responses 
European Journal of Oncology 
Nursing 14 (2010) 160–165 
doi:10.1016/j.ejon.2009.09.001 
 
Canada 

Syfte: Att redogöra för 
patienternas uppfattningar 
och svar på att leva med 
penile length shortening 
(PLS) efter radikal 
prostatektomi. 
 

Kvalitativ design. Grounded 
theory metod. 
Inklusionskriterier: Män som 
fått en penis längd förlust minst 
ett år efter dem genomgått en 
radikal prostatektomi.  
Exklusionskriterier: Andra 
behandlingar för prostatacancer 
Urval: Totalt blev 11 män 
kontaktade. 
Bortfall: 5st 
Datainsamling: Rekrytering via 
öppna möten om prostatacancer 
i staden Manitoba.  
Analysförförande: 
Semistrukturerade intervjuer 
som varade mellan 40-60min 
Bandinspelande och 
transkriberades.  

Styrkor: Tydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Tydligt resultat från 
patienternas upplevelser. 
Semistrukturerade frågor 
med en huvudfråga och 
följdfrågor om deras 
upplevelse. Det gav 
deltagarna möjlighet att 
fritt får berätta om sina 
upplevelser. 
Svagheter: Stort bortfall.   

Penislängd förkortning som 
komplikation från radikal 
prostatektomi. 
Män upplevde att erektil 
dysfunktion var en stor 
förlust.  
Många män upplevde att man 
fått andra prioriteringar i 
livet såsom familj och att se 
det positiva.  
 

 


