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Godkänd:  

Datum: 

Bakgrund: Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och drabbar 10 000 män årligen.  För de 

drabbade männen finns det risk att det dagliga livet förändras, både av cancerdiagnosen samt de potentiella 

biverkningar som uppkommer till följd av behandlingen. Biverkningarna riskerar förändra mannens 

identitet. Som sjuksköterska är det viktig att tillgodose varje enskild individs behov samt tillämpa 

personcentrerad omvårdnad utifrån kärnkompetenserna.  Syfte: Syftet var att undersöka mäns upplevelser 

av behandling mot prostatacancer.  Metod: Litteraturstudien grundades på Polit & Beck (2017) nio steg. 

Resultatet innefattade 12 olika artiklar inhämtade från databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

Artiklarna granskades med Polit & Beck (2017) granskningsmallar. Resultat: Resultatet delades in i fyra 

teman: upplevelsen av förlorad kontroll, upplevelsen av sexuell dysfunktion och förändrad maskulinitet, 

upplevelsen av informationens betydelse vid behandling, upplevelsen av omgivningens betydelse. 

Slutsats: Män som behandlas för prostatacancer får i samband med behandlingen en väsentligt annorlunda 

kropp gentemot den de tidigare haft. En förändrad kropp både psykiskt och fysiskt. Urininkontinens, 

erektil dysfunktion samt tarmproblematik är biverkningar som män hanteras med men även en förändrad 

känsla av sin maskulinitet. Majoriteten män anser att de inte får tillräckligt med stöd och information i 

samband med behandling. Vårdpersonal, anhöriga samt stödgrupper är viktiga stöttepelare hos män dock 

redogörs behovet av förbättring gällande stöd vid samtal om erektil dysfunktion och sexualitetet. 
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1. Bakgrund 

1.1 Prostatacancer 

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och drabbar årligen omkring 10 000 män. 

Generellt drabbas män i den högre åldern, hälften av de män som insjuknar är över 70 år 

(Cancerfonden 2018). Frekvensen av män som insjuknar i prostatacancer varierar stort mellan 

olika länder, lägst antal ses i Asien medan den högsta frekvensen finns i Nordamerika och 

Skandinavien (Grönberg 2003; Turner 2007).  

 

Orsaken bakom varför män insjuknar i prostatacancer är ännu inte klarlagd trots att flera 

riskfaktorer är identifierade (Damber & Hugosson 2012). Kända riskfaktorer är genetiska 

faktorer, hög ålder samt etniskt ursprung (Dunn Kazer 2011; Grönberg 2003; Turner 2007). 

Grönberg (2003) samt Turner (2007) anser att kostfaktorer som högt intag av fett samt rött 

kött är en annan riskfaktor. Prostatacancer är en långsamtväxande tumör och majoriteten av 

all prostatacancer är adenocarcinom vilket innebär att cancern startar i körtelepitelet i 

prostatagångarna. Fastän att sjukdomen progredierar långsamt finns en hög risk för att 

sjukdomen drabbar den enskilde hårt. Sjukdomen kan breda ut sig och mestastaseras och bli 

obotbar innan patienten får upphov till symtom (Damber & Hugosson 2012).   

 

1.2 Symtom  

Prostatacancer utvecklas i prostatakörtelns bakre del vilket i ett tidigt skede inte ger upphov 

till symtom. Det är vanligtvis förklaringen till varför män i början av insjuknandet är 

asymtomatiska och inte upplever några besvär (Adami et al. 2006; Dunn & Kazer 2011). 

Symtomen uppträder vanligtvis när tumören har brett ut sig och generellt upplever män 

miktionsbesvär som det första symtomet, vilket även kan ses vid benign prostatahyperplasi. 

Svag urinstråle, täta trängningar, blod i urin eller sädesvätska är besvär som kan vara 

associerade med prostatacancer men som inte är karaktäristiska. Det gäller likaså erektil 

dysfunktion, återkommande smärtor eller stelhet i ländrygg samt problematik med 

urinläckage (Adami et al. 2006; Turner 2007). Viktförlust, förlorad aptit samt trötthet är 

generella symtom vid cancersjukdomar och kan likaså uppkomma vid prostatacancer (Adami 

et al. 2006).  

Prostatacancer behöver inte alltid ge några lokala symtom utan män kan uppsöka vård när 

eventuella symtom på spridning uppkommer, exempelvis smärta i ryggen eller avmagring. 

Prostatacancer metastaserar främst till skelettet men kan drabba både lever och lunga 

(Damber & Hugosson 2012).  

 

1.3 Utredning och diagnos  

Rektalpalpation och blodprov är de första undersökningsalternativen vid misstänkt symtom på 

prostatacancer. Palpationen ger en överblick om prostatakörtelns yta och eventuella 

avvikelser. Via blodprov mäts prostataspecifikt antigen [PSA]. Värdet på PSA är viktigt i 

utredningen för att bedöma risken för prostatacancer.  Ett förhöjt PSA värde behöver inte 

utgöra prostatacancer utan kan vara en indikation på sjukdomstillstånd i prostatan (Damber & 

Hugosson 2012). Transrektal ultraljudsundersökning är en metod för att identifiera avvikelser 

på prostatan. Biopsi utförs för att upptäcka en tumör och gradera dess förmåga till att sprida 

sig samt dess aggressivitet (Damber & Hugosson, 2012; Turner 2007). Skelettscintigrafi och 

magnetröntgen utförs när skelettmetastaser misstänks (Damber & Hugosson 2012).  

Prostatacancer klassificeras enligt TNM-systemet som är ett system för stadieindelning som 

ska kartlägga utbredningen av cancern för patienten. Prostatacancer finns i flertalet olika 
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stadium och graderas efter PSA-värde, prostatabiopsi, resultat på det transrektala ultraljudet 

samt Gleson-poäng. Gleason systemet baseras på hur prostatacancern bedöms i mikroskop 

(Dunn & Kazer 2011).  

 

1.4 Behandling 

Behandlingsmetoderna vid prostatacancer skiljer sig åt (Damber & Hugosson 2012). 

Principen vid prostatacancer syftar till att förhindra död men inte överbehandla patienten. 

Patienten bedöms utefter ålder, tumörens spridning och sjukdomens förlopp (Damber & 

Hugosson, 2012; Turner 2007). Patienten har dock det slutgiltiga beslutet att acceptera eller 

förkasta läkarens rekommendation om behandlingsalternativ enligt hälso-sjukvårdslagen (SFS 

2017:30).  

Radikal prostatektomi är den vanligaste kurativa metoden i Sverige (Damber & Hugosson 

2012) och innebär ett kirurgiskt ingrepp där avlägsnande av prostatakörteln, sädesblåsorna 

samt angränsade vävnad sker. Ytterligare en behandlingsmetod är aktiv monitorering som 

innebär att patienten regelbundet går på kontroller och riktas främst mot män i högre åldrar 

där riskerna med behandlingsalternativen övervägs och tumören tycks ha en långsam tillväxt 

(Adami et al. 2006).  

 

Adenokarcinom är vanligtvis inte strålkänsliga, dock ses en god effekt relaterat till prostatans 

lilla storlek jämfört med den höga strålningsdos som riktas (Damber & Hugosson 2012). 

Strålning kan tillämpas efter kirurgi som tilläggsbehandling för att hindra återfall. 

Brachyterapi innebär isättning av radioaktiva frön som avger strålning i prostatan medan 

kryoterapi är ett kirurgiskt ingrepp där prostatakörteln fryses ner (Dunn & Kazer 2011; Turner 

2007). Med hjälp av hormonell behandling kan blockering av testosteronfrisättningen 

tillämpas och prostatacancerns tillväxt avtar (Damber & Hugosson 2012). Hormonbehandling 

tillämpas främst vid spridd cancer eller i förebyggande syfte mot återfall vid kirurgi och 

strålning. Orkidektomi leder till kastration som utgör samma effekt som hormonbehandling, 

testosteronproduktionen avtar (Dunn & Kazer 2011; Turner 2007). Fastän att cancern 

metastaserats kan män leva upp till tio år eller ännu längre. För att lindra patientens lidande 

och symtom sista tiden i livet tillämpas palliativ behandling (Adami et al. 2006).  

 

1.5 Biverkningar till följd av behandling  

Vid radikal prostatektomi och strålbehandling är huvudsakliga komplikationer tarmproblem, 

urininkontinens (Blomberg et al. 2016; Dunn & Kazer 2011), urinretention och nokturi 

(Blomberg et al. 2016). Radikal prostatektomi samt strålbehandling riskerar att ge 

impotensproblem som kan pågå under en begränsad tid eller förbli livslång (Danemalm 

Jägervall 2018).  

Urininkontinens efter radikal prostatektomi är en potentiell komplikation, men läckaget 

minskar gradvis upp till ett år efter operationen och hos de flesta försvinner problemet helt. 

Förbättring efter ytterligare ett år förutsätter att bäckenbottenträning utförts korrekt 

(Regionala Cancercentrum 2018a). Radikal prostatektomi kan dessutom orsaka sexuella 

komplikationer som erektil dysfunktion, ejakulationsförlust samt förändrad orgasmkänsla 

(Benson et al. 2012; Danemalm Jägervall 2018). Under en begränsad tid kan orgasmen göra 

ont (Danemalm Jägervall 2018).  

Tarmproblem som exempelvis diarré, blod i avföringen, illamående och inkontinens ses som 

vanliga potentiella biverkningar i samband med strålbehandling (Blomberg et al. 2016). Vid 

strålbehandling påverkas erektionsförmågan negativt, speciellt om funktionen innan var 
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suboptimal. Vid radikal prostatektomi kommer den erektila dysfunktionen direkt medan efter 

strålbehandlingen kommer den ofta långt senare. Behandlingen vid dessa komplikationer är 

symtomatisk och kan hjälpas med PDE5- hämmare (Damber & Hugosson 2012).  

Hormonell behandling associeras med potentiella komplikationer som erektil dysfunktion, 

anemi, fatigue, osteoporos och hyperlipidemi (Dunn & Kazer 2011) samt värmevallningar 

(Dunn & Kazer 2011; Navon & Morag 2003). Behandlingen kan dessutom även ge andra 

kroppsliga konsekvenser som håravfall, gynekomasti (Navon & Morag 2003) och 

muskelförlust samt viktökning (Basaria et al. 2002; Cormie et al. 2016). Konsekvenserna av 

denna behandling kan göra att mannen blir impotens och den sexuella lusten riskerar minskas 

eller försvinna (Danemalm Jägervall 2018). Behandlingsalternativen och dess potentiella 

biverkningar riskerar att förändra sexuallivet, ge en påverkad livskvalitete samt förändra 

relationen till en eventuell partner (Danemalm Jägervall 2018). Biverkningarna kan påverka 

patienternas psykiska och fysiska välmående. Eventuellt kan de öka i svårighetsgrad under 

behandlingstiden och förbli lång tid efter att behandlingen upphört (Blomberg et al. 2016). 

 

1.6 Omvårdnad  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) innebär att vård ska ges på samma villkor oavsett 

individ och att sjuksköterskan lyssnar på varje enskilds patients behov. Patientlagen (SFS 

2014:821) redogör för patientens rättigheter gällande att aktivt få välja vård och bli tillräckligt 

informerad om behandling och risker för eventuella biverkningar. Vid cancermisstanke finns 

det standardiserade vårdförloppet att tillämpa som grundar sig i ett flödesschema med olika 

moment för hur handläggningen av patienten skall gå tillväga. Det standardiserade 

vårdförloppet finns till för att varje patient som utreds för en eventuell cancerdiagnos oavsett 

vilken region patienten är bosatt i ska erfara en organiserad vård (Regionala cancercentrum 

2018b).  

För en legitimerad sjuksköterska finns personcentrerad vård som en av kärnkompetenserna. 

Begreppet innebär att varje enskild sjuksköterska har ett gediget ansvar för den omvårdnad 

som involverar både patient samt närstående (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Grunden i 

all omvårdnad är respekt för den enskilde patientens liv och värdighet. Det innebär att 

beskydda individen mot skada, bidra till att stödja individen att ta hand om sin egen hälsa och 

använda sina egna resurser (Eide & Eide 2009). Utifrån patientens redogörelse av sin 

hälsohistoria kunna identifiera vad hälsa innebär för den enskilde individen och värna för 

patientens behov samt rättigheter för kontakt samt uppföljning i vården. Informationsutbytet 

mellan sjuksköterska och patient skall utformas med öppenhet för vad patienten behärskar och 

utföras med respekt, lyhördhet och empati (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Män är dem som har mest erfarenhet om hur de upplever situationen och sjukdomen samt vad 

som är väsentligt för just den enskilde individen. Därför är det viktigt att få mäns perspektiv 

och låta de få så mycket inflytande som möjligt över sin egen situation. Detta bygger på de 

etiska värderingarna respekt, autonomi, lika värde och ta hänsyn till patientens bästa (Eide & 

Eide 2009).  Prostatacancer berör funktionsrubbningar i urinvägar och könsorgan och har nära 

koppling till intima kroppsdelar och sexualitet. Det kräver att sjuksköterskan respekterar och 

visar hänsyn till patientens integritet. Att sjuksköterskan vågar ta upp aktuella frågor och ge 

råd om ämnen även om inte patienten inte direkt ber om att få informationen är viktigt 

(Gjerland et al. 2011).  
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1.7 Problemformulering  

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och drabbar 10 000 män årligen. Den 

enskilde riskerar i samband med behandling att drabbas av biverkningar som yttras i 

kroppsliga förändringar som riskerar påverka det dagliga livet. Biverkningarna samt 

diagnosbeskedet kan ge potentiell stor påverkan på mäns liv. Redogörelse av hur män 

upplever behandlingen och vad dem anser essentiellt skulle kunna tillföra samt klargöra hur 

sjuksköterskor kan ge en mer personcentrerad vård och tillgodose den enskilde mannens 

omvårdnadsbehov. Tidigare forskning har påvisat de eventuella biverkningarna män riskerar 

att uppleva i samband med behandling men otillräcklig forskning finns om hur män upplever 

behandlingen och dess följder.  

 

1.8 Syfte  

Syftet var att undersöka mäns upplevelser av behandling mot prostatacancer.   
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2. Metod 

2.1 Metodval  

I detta arbete gjordes en litteraturstudie som utgjordes av en metodisk samt kritisk granskning 

av vetenskapliga artiklar. Det involverade en sammanställning av relevant kunskap till en ny 

studie som utgick från en specifik och avgränsad undersökningsfråga (Kristensson 2014). 

Studien genomfördes enligt Polit och Beck (2017) nio steg som var fritt översatta från 

engelska till svenska.  

1. Formulera syfte och eventuella frågeställningar. 

2. Välja relevanta databaser och sökord. Bestämma inklusions- och exklusionskriterier. 

3. Databassökning och inhämta artiklar samt dokumentera dem. 

4. Läsa abstrakt och titlar i relation till syftet. 

5. Granska valda artiklar och deras referenser. 

6. Läsa och sammanfatta och tolka artiklarnas resultat. 

7. Granska artiklarna kritiskt utifrån deras styrkor och svagheter. 

8. Bearbeta data samt formulera tema. 

9. Sammanställa resultat. 

 

2.2 Litteratursökning  

Steg ett i en litteraturstudie enligt Polit & Beck (2017) innebar att formulera ett syfte och 

eventuella frågeställningar som var relevanta för valt ämne som i den här studien är 

omvårdnad. Steg två innebar att hitta relevanta sökord och välja ut databaser att genomföra 

sökningar efter artiklar. I den här studien valdes CINAHL, PubMed och PsycINFO ut som 

databaser för att genomföra sökningarna. I CINAHL baseras materialet med inriktning på 

omvårdnad medan artiklarna i PubMed inriktar sig på medicinsk forskning. I PsycINFO är 

fokuset i artiklarna på psykologiforskning inom medicin och omvårdnad (Polit & Beck 2017).  

Ämnesord kan användas för att avgränsa sökningen och rikta sökresultatet till det relevanta 

ämnet samt säkerställa likvärdiga sökningarna internt och externt i de olika databaserna och 

används för att litteraturstudier ska vara reproducerbar (Polit & Beck 2017). I CINAHL 

användes CINAHL Major Headings [MH], i PubMed användes “Medical Subject Headings” 

[MeSH] och i PsycINFO Thesaurus term.  

Ämnesorden som användes i CINAHL MH var Prostatic neoplasms, Life experience och 

frisökning på orden Treatment or therapy or intervention och men’s experience. I PubMed 

användes Prostatic neoplasms och Life change events som MeSH termer och treatment samt 

men’s experience som frisökning. I PsycINFO fanns endast Life experience som Thesaurus 

term och Prostatic neoplasms, experience, treatment och men’s experience gjordes som 

frisökning.  

Inklusionskriterierna för studien var artiklar där mäns upplevelse av behandling mot 

prostatacancer beskrevs samt innefattade behandlingsformerna kirurgi, strålning eller 

hormonbehandling. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vetenskapligt granskade (peer 

review) och endast beröra män. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 090101 och 

190131.  

Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om män med obehandlad prostatacancer 

eller tiden innan behandling. Dessutom exkluderas anhöriga/partners eller vårdpersonal och 

deras upplevelse samt medicinska undersökningsmetoder. Reviewartiklar och mäns 

upplevelse av diagnos exkluderades.  
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Steg tre innebär att söka i valda databaser och inhämta valda artiklar samt dokumentera dem 

(Polit & Beck 2017). Sökningen gjordes i de tre databaserna och en avancerad sökning valdes 

vid varje sökord där peer review, male och 090101 till 190101 inkluderas. Sökorden söktes i 

olika kombinationer i respektive databas och booleska operatorer som AND användes i de 

olika sökningarna. Polit & Beck (2017) menar att detta kan göras för att avgränsa sökningarna 

och göra dem mer specifika. Antalet interna och externa dubbletter samt antalet sökträffar 

visas i respektive tabell (se tabell 1, 2 och 3). 

 

Tabell 1. Databassökning i CINAHL som gjordes 19/2 2019.  

Söknin

g 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MH Prostatic 

Neoplasms  

12 270    

S2 MH Life Experiences 3 353    

S3 Treatment or intervention 

or therapy (Frisökning) 411 108 
   

S4 Men’s experiences 

(Frisökning) 

5 899    

S5 S1 AND S2 29 10 5 5 

S6 S1 AND S2 AND S3 20 9 (9) 0 0 

S7 S1 AND S3 AND S4 196  23 (8)  7 6 

Totalt   25 12 11 

 () =varav interna dubbletter (MH= Major headings) 

Tabell 2. Databassökning i PubMed som gjordes 19/2 2019. 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Prostatic 

Neoplasms (MeSH) 

53 409 

 

   

S2 Life Change Event 

(MeSH) 

5 045 

 

   

S3 Treatment (Frisökning) 

 

1 601 176 

 

   

S4  Men´s experience 

(Frisökning) 

580 

 

   

S5 S1 AND S2 14 3 ((2)) 0 0 

S6 S1 AND S4 63 13 ((5)) (2*) 1 1 

S7 S1 AND S3 AND S4 52 12 (6) (6*) 0 0 

Totalt   7 1 1 

 () = varav interna dubblett (()) = varav extern dubblett (*) = varav intern och extern dubblett 
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Tabell 3. Databassökning i PsycINFO som gjordes 19/2 2019. 

Sökni

ng 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 

2 

Urval 3 

S1 Prostatic neoplasms 

(Frisökning) 

814    

S2 "Life Experiences"  

(Thesarus) 

4 577    

S3 Experience (Frisökning) 98 610    

S4 Treatment (Frisökning) 148 316    

S5 Men’s Experiences 

(Frisökning) 

1 555    

S6 S1 AND S2 9 3 ((2)) 0 0 

S7 S1 AND S3 AND S4 109 14 (1) ((11)) (2*) 0 0 

S8 S1 AND S4 AND S5 32 10 (10*) 0 0 

Totalt   1 0 0 

 () = varav interna dubblett (()) = varav extern dubblett (*) = varav intern och extern dubblett 

 

2.3 Urval 

Urval 1 
Artiklarna relevans granskades enligt steg fyra i Polit & Beck (2017) nio steg. Totalt 

granskades 524 titlar och abstrakt lästes i relation till litteraturstudiens syfte och inklusions- 

och exklusionskriterier. Efter granskningen återstod 33 artiklar som ansågs vara relevanta. De 

artiklar som uteslöts i urval 1 redovisade mäns livskvalité och mäns upplevelser av symtom 

vid diagnos och innan behandling.  

 

Urval 2 

I urval 2 granskades 33 artiklar i sin helhet och sammanfattades enligt steg fem och sex enligt 

Polit & Beck (2017) nio steg. Utifrån granskningen valdes 12 artiklar från CINAHL samt 1 

artikel från PubMed. Artiklarna som exkluderades svarade inte på studiens syfte. Artiklar som 

omfattade vårdpersonal och anhöriga/makar samt deras perspektiv exkluderades. Dessutom 

exkluderades artiklar som saknade behandling mot prostatacancer, undersökte flera 

cancerformer eller rehabilitering. Inga artiklar från PsycINFO valdes vidare till urval 3 på 

grund av dubbletter och de uppfyllde inte kriterierna enligt ovan.  

 

Urval 3 

I urvalsprocessens sista del genomfördes en kritisk granskning av utvalda artiklar enligt steg 

sju (Polit & Beck 2017). Granskningen gjordes med hjälp av mallarna i Polit & Beck (2017), 

Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report och Guide to an Overall 

Critique of a Qualitative Research Report. Kvalitetsgranskningen genomfördes för att 

säkerställa att artiklarna höll en hög kvalitet och var etiskt försvarbar. Efter 

kvalitetsgranskningen av artiklarna kvarstod 12 artiklar som hade tillräckligt hög kvalitet. En 

artikel exkluderades i urval 3 eftersom ett godkännande av etisk kommitté saknades, inte 

heller sidan där artikeln publicerades kunde redovisa någon etisk policy. Artiklarna i urval 3 

sammanställdes i artikelmatrisen (se bilaga 1). 

 

2.4 Databearbetning och analys 
Enligt Polit & Beck (2017) nio steg utfördes databearbetningen som steg åtta.  Artiklarna 

skrevs ut i fulltext och lästes först enskilt innan artiklarna lästes tillsammans. Ett dokument 
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sammanställdes där resultatet från artiklarna, det vill säga citat och meningar som svarade på 

syftet, placerades in och skrevs ut. Med hjälp av markeringspennor ströks ord samt meningar 

över som gav svar på litteraturstudiens syfte. Stödord skrevs i kanterna på det utskrivna 

dokumentet för att senare summeras och analyseras genom diskussion för att identifiera 

likheter och skillnader. Utifrån analysen av de olika stödorden skapades teman. De olika 

teman som skapades redogjordes i litteraturstudiens resultat enligt steg nio av Polit och Beck 

(2017) nio steg.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

God forskningssed innefattar att forskningen utförs utan att skada andra människor eller djur, 

att studien är rättvis i bedömning av andras forskning samt att det är förbjudet att stjäla 

forskningsresultat från andra forskare. Metoder och resultat ska öppet redovisas, även 

kommersiella intressen och bindningar skall redogöras. God ordning på både dokumentation 

och arkivering är ett krav för att uppnå god forskningssed (Vetenskapsrådet 2017). 

Redogörelse av all data ska redovisas utan fabricering, förfalskning eller plagiering (CODEX 

2019; Kjellström 2017; Polit & Beck 2017). Artiklar som användas i litteraturstudien skall ha 

gått igenom en etisk prövning som innefattar att de är granskade av en etisk kommitté eller 

granskats utifrån andra etiska överväganden (Polit & Beck 2017).  

I litteraturstudien har Polit och Becks (2017) nio steg använts för att följa forskningsprocessen 

vilket förstärkte att inga förvrängningar gjordes. Genom alla urvalsprocesser användes artiklar 

som stämt överens med studiens syfte, oavsett vilket resultat de visade. Alla artiklar i 

litteraturstudien kvalitetsgranskas enligt Polit och Becks (2017) granskningsmall. 

Litteraturstudien var utan fabricering samt förfalskning. Plagiering undveks och för att 

garantera kvalité i litteraturstudien var artiklarna granskade av en oberoende granskare, så 

kallat peer reviews. Induktiv ansats användes i litteraturstudien och förståelsen togs i beaktade 

och redogjorde resultatet fritt från egna tolkningar. Citat från texter i litteraturstudien 

översattes i resultatet utan kopierades direkt in på ursprungsspråket. Detta gjordes i syfte att 

inte undanhålla, feltolka eller fabricera litteraturstudien resultat. Artiklar som inkluderades 

och granskades i studien blev godkända av en etisk kommitté. Eftersom författarnas 

modersmål var svenska och artiklarna var på engelska användes elektroniskt ordlexikon till 

översättning för att förhindra felöversättningar och fel i resultat.  
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3. Resultat  
Syftet med studien var att undersöka mäns upplevelser av behandling mot prostatacancer. 

Resultatet i litteraturstudien sammanställdes av tolv artiklar. Elva artiklar hade kvalitativ 

metod och en artikel hade kvantitativ metod vilket tydliggjordes i matrisen (bilaga 1). 

Artiklarna var från Australien (n=3), Storbritannien (n=2), Irland (n=2) Brasilien (n=1), 

Finland (n=1), Norge (n=1), USA (n=1) samt Sydafrika (n=1). Bearbetningen av artiklarna 

resulterade i fyra teman; upplevelsen av förlorad kontroll, upplevelsen av sexuell dysfunktion 

och förändrad maskulinitet, upplevelsen av informationens betydelse vid behandling, 

upplevelsen av omgivningens betydelse.  

 

3.1 Upplevelsen av förlorad kontroll 

Män berättade hur prostatacancern till en början upplevts som en dold sjukdom men i 

samband med hormonbehandlingen blivit allt mer synlig till följd av biverkningarna som 

tillkommit (Ervik & Asplund 2012). Värmevallning upplevdes hos män som genomgått 

hormonbehandling (Chambers et al. 2018; Ervik & Asplund 2012; Eziefula et al. 2013; 

Kirkman et al. 2017). Dessutom upplevde de trötthet och viktökning (Chambers et al. 

2018; Eziefula et al. 2013), och ett förändrat utseende som gynekomasti, sarkopeni, smärta 

och balanssvårigheter (Chambers et al. 2018). Värmevallningarna upplevdes som 

okontrollerbara och en känsla av maktlöshet, förvirring och oro. Förutom dessa biverkningar 

upplevdes humör och kognitiva förändringar (Eziefula et al. 2013).  

 

Upplevelsen av värmevallningarna skiljde sig åt, dels att biverkningen var tecken på att 

behandlingen gav effekt (Eziefula et al. 2013) och dels att värmevallningen var generande 

(Ervik & Asplund 2012), försvagande och pinsamt framförallt i sociala sammanhang 

(Eziefula et al. 2013). Flertalet av de biverkningar som uppkom i samband med 

hormonbehandling var enligt flera män associerade med kvinnor. Män upplevde 

förändringarna som en försvagning och var ett tecken på att det höll på att utvecklas till 

kvinnor och det kränkte deras identitet (Eziefula et al. 2013).  
 

” […] I’m the hot flush boy, like another lady […] ” 

(Eziefula et al. 2013 s.2825). 

 

Urininkontinens beskrevs av män som urinläckage som inte kunde kontrolleras och uppkom 

vid opassande tillfällen (Ervik & Asplund 2012; McConkey & Holborn 2018). 

Urininkontinensen begränsade män socialt och deras vardag förändrades (De Moraes Lopes et 

al. 2012; McConkey & Holborn 2018). Män hade olika strategier för att bemöta 

urininkontinensen (De Moraes Lopes et al. 2012) och en del upplevde att de kunnat anpassa 

sig efter sin nya situation (Ervik & Asplund 2012). Genom att undvika att delta i aktiviteter 

minskade män risken för läckage och behöva byta inkontinensskydd (De Moraes Lopes et al. 

2012; Ervik & Asplund 2012). Dessutom minskade män deras vätskeintag (De Moraes 

Lopes et al. 2012). En man menade att han trots urindysfunktionen var vid gott mod och 

lycklig. Han upplevde ingen smärta dock kunde behandlingen stundtals göra honom lite trött 

men det var inget klaga över (Kelly 2009).  

 

Urininkontinensen gav en psykisk inverkan och män upplevde urinläckaget som outhärdligt, 

alarmerande och chockerande (McConkey & Holborn 2018). Trots att flera män upplevde att 

de efter en tid accepterat och hittat sätt att hantera urinläckaget upplevdes känslor av förlust 

(De Moraes Lopes et al. 2012). Majoriteten upplevde en känsla av skam gentemot andra som 

bevittnade dem under pågående urinläckage (O’Shaughnessy & Laws 2010). Män med 
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urininkontinens upplevde att kroppen var bristfällig upplevde därmed en känsla av skam 

(De Moraes Lopes et al. 2012). 
 

“I cannot have physical relations with my wife when my penis is dripping urine 

…I feel so ashamed, I turn my back…It is horrible, so I no longer want it…[…] 

(De Moraes Lopes et al. 2012 s. 91) 
 

Flera män upplevde att operationen var en enkel sak i jämförelse med den efterföljande 

urininkontinensen (O’Shaughnessy & Laws 2010). En man berättade att urininkontinensen 

berörde honom såpass illa att han inte var säker på att han skulle ta beslutet att göra 

operationen om han fått göra om beslutet idag (O’Shaughnessy & Laws 2010).   
 

”You know, it has made me think, would I really, if I was faced with that again, would I still 

make the same decision? I am not sure.” 

(O’Shaughnessy & Laws 2010 s.102) 
  

Män som genomgått kirurgi samt strålbehandling berättade hur de efter behandlingen 

upplevde tarmproblematik (De Moraes Lopes et al. 2012; Kazer et al. 2011; Kirkman et al. 

2017). Problematiken gjorde att män fick anpassa sin vardag så att det alltid fanns tillgång till 

toalett (Kazer et al. 2011; Kirkman et al. 2017).  
 

” […] I have bowel problems. I will go to the toilet and use my bowels first thing in 

the morning, and then within five or ten minutes, I’ve got to race back again, sometimes 

three times, so that didn’t happen before.. ” 

(Kirkman et al. 2017 s. 6) 

 

Prostatacancern, behandlingen och efterföljande biverkningar gjorde att män kände sig 

maktlösa och deprimerade för att de var beroende av hjälp (De Moraes Lopes et al. 

2012).  Män upplevde att de hade förlorat kontroll över sin kropp och för att återgå till sitt 

tidigare jag började de träna, äta hälsosam kost och inta vitamintillskott (Kelly 2009). Män 

som relaterade sina biverkningar till deras ålder mer än till följd av behandlingen (Chambers 

et al. 2018; De Moraes Lopes et al. 2012; Ervik & Asplund 2012) kunde i större utsträckning 

acceptera biverkningarna (Chambers et al. 2018). Äldre män upplevde färre symtom och 

mådde psykiskt bättre (Letho et al. 2014). Män upplevde cancern som ett främmande väsen 

som var separat från dem men ändå kopplat till sitt jag. Borttagningen av cancern krävde 

emellertid ett betydande fysiskt, emotionellt och socialt pris att betala (Kelly 2009).   

 

3.2 Upplevelsen av sexuell dysfunktion och förändrad maskulinitet 

Erektil dysfunktion upplevdes som en oförmåga att upprätthålla en erektion som resulterade i 

att de inte kunde utföra penetrerat samlag (Phahlamohlaka et al. 2018). Män upplevde att 

deras maskulinitet var associerad med deras sexuella funktion. Sexuell dysfunktion som 

penisförkortning, oförmåga att ejakulera och framförallt erektil dysfunktion som uppkom i 

samband med behandlingen hotade därmed deras maskulinitet (Ervik & Asplund 2012; Kelly 

2009; McConkey & Holborn 2018; O’Shaughnessy & Laws 2010; Walsh & Hegarty 2010). 

Män upplevde att de inte var män längre utan snarare en eunuck (Ervik & Asplund 

2012; McConkey & Holborn 2018). 
 

‘‘I mean well I felt anyway I’m going in a whole man and not coming out a whole man’’ 

(Walsh & Hegarty 2010 s.131) 
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För homosexuella män försvårades det ytterligare i relation till den offentliga uppfattningen 

om att homosexuella män är mindre maskulina vilket medförde upphov till stigmatisering och 

ångest. I samma studie upplevde dock andra män att behandlingen inte hade någon påverkan 

på deras maskulinitet (McConkey & Holborn 2018). Erektil dysfunktion upplevdes som en 

biverkan i flertalet studier men uppgavs ha en varierande inverkan hos män (Ervik & Asplund 

2012; Chambers et al. 2018; Kirkman et al. 2017; McConkey & Holborn 2018). Män 

upplevde att orgasmen gav en minskad känsla och minskad intensitet efter behandlingen och 

gav därmed en minskad njutning (McConkey & Holborn 2018). Impotensen upplevdes som 

att penisen var ett livlöst organ som inte längre reagerade (De Moraes Lopes et al. 2012; 

Walsh & Hegarty 2010). En man berättade att det fanns inget kvar att leva för om han blev 

impotent och hellre riskerade att dö (Kelly 2009).  

 

Den nedsatta förmågan till att uppnå erektion påverkade mäns inställning samt upplevelse av 

att ha samlag med deras partner. Skuldkänslor samt känslor av otillräcklighet och frustration 

utspelade sig i samband med den nedsatta förmågan att fullfölja ett samlag (Phahlamohlaka et 

al. 2018). Män upplevde en nedsatt sexlust och skam i relation till den erektila dysfunktionen 

(Kirkman et al. 2017). Erektil dysfunktion upplevde män vara sekundärt i jämförelse med att 

leva (Ervik & Asplund 2012; Kirkman et al. 2017). Genom att ta hjälp av olika hjälpmedel 

fann en del män nya sätt att vara intima på med sin partner och accepterade dysfunktionen 

(De Moraes Lopes et al. 2012; Kazer et al. 2011; Kirkman et al. 2017; O’Shaughnessy &  

Laws 2010; Phahlamohlaka et al. 2018; Walsh & Hegarty 2010). Dock upplevde män att 

spontaniteten försvann när de var tvungna att förbereda sig en tid innan (Kirkman et al. 

2017; O’Shaughnessy & Laws 2010; Phahlamohlaka et al. 2018). Äldre män upplevde inte 

den nedsatta sexuella funktionen som så stor förlust jämfört med yngre män (De Moraes 

Lopes et al. 2012; Ervik & Asplund 2012). 

 

” [..]Not that your love life maybe over, but you’ve had a good suck of the sausage, type of 

thing.. ” 

(O’Shaughnessy & Laws 2010 s. 103). 

 

Män hade olika strategier för att bemöta den sexuella dysfunktionen. Män med och utan 

partner upplevde sig som sexuellt inkompletta och ansågs sig oförmögna att ha ett värdefullt 

förhållande (De Moraes Lopes et al. 2012; Ervik & Asplund 2012; McConkey & Holborn  

2018). Män upplevde att de förlorade självrespekt och självförtroende (De Moraes Lopes et 

al. 2012). Några män med partners valde att avsluta sina förhållanden på grund av den 

sexuella dysfunktionen (De Moraes Lopes et al. 2012; Ervik & Asplund 2012).  

 

“I lost my girlfriend…had to let her go…why would you stay with me? ” 

(De Moraes et al. 2012 s.91) 

 

Män upplevde att behandlingen och dess biverkningar påverkade maskuliniteten (Chambers et 

al. 2018; Ervik & Asplund 2012; Eziefula et al. 2013; Kelly 2009; McConkey & Holborn 

2018; O’Shaughnessy & Laws 2010; Walsh & Hegarty 2010). Män upplevde att de som 

grupp inte tog hand om sig själva, inte bad om hjälp eller pratade om problem med andra i 

jämförelse med kvinnor. Motvilligheten till att söka hjälp eller att prata menade män var på 

grund av värderingar kring att vara stoisk, kapabel, självständig och stark (Chambers et al. 

2018; Ervik & Asplund 2012; Kelly 2009). Män ersatte den traditionella maskuliniteten med 

en ny medvetenhet av deras sårbarhet och en vilja att prata öppet om deras erfarenheter med 

andra (Kelly 2009). 
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3.3 Upplevelsen av informationens betydelse vid behandling 

Flera män upplevde att sjuksköterskor var en stor tillgång gällande information, expertis och 

professionalism (Ervik & Asplund 2012; Kazer et al. 2011; McConkey & Holborn 2018). 

Män upplevde en tillit till behandlande läkare och baserade deras val av behandlingsmetod på 

deras förslag (Kazer et al. 2011; Kirkman et al. 2017; Walsh & Hegarty 2010). Källor till 

information minskade ju äldre män var men ökade ju högre utbildning de hade (Lehto et al. 

2014). Män som bodde i storstäder använde även de flera källor utöver den informationen de 

fick av sin läkare. Dock förlitade män som bodde utanför storstäder på sin behandlande läkare 

(Kirkman et al. 2017).   

Män upplevde att det var viktigt att ha en god relation till sin vårdgivare för att få information 

om behandling och biverkningar för att göra ett välgrundat beslut (Kirkman et al. 2017; Walsh 

& Hegarty 2010) Dock upplevde män att de inte fått tillräckligt med information av sin läkare 

och tog därför hjälp av internet på egen hand (Kirkman et al. 2017). Att använda sig av flera 

källor och hantera informationen gav upphov till delade känslor såsom positivt och en känsla 

av förvirring (Kazer et al. 2011; McConkey & Holborn 2018; Walsh & Hegarty 2010). 

“… you actually don't know where to start looking for information, and you look on the 

internet and you want to go out and hang yourself < laughs>, it's not the best place to look 

[…] 

(McConkey & Holborn 2018 s. 64) 

De män som upplevde att de hade tillräckligt med information kring deras behandling och 

dess potentiella biverkningar berättade inte i lika stor utsträckning om eventuella besvärande 

biverkningar (McConkey & Holborn 2018). Män som upplevde biverkningar i samband med 

deras behandling var varken pålästa eller korrekt informerade om vad deras behandling 

innebar. Dessutom var inte män inte tillräckligt informerade om hur lång tid behandlingen 

skulle pågå, dess innebörd samt eventuella biverkningar (Ervik & Asplund 2012). Det kunde 

bero på att männen inte hade minne av om de blivit informerade (Eziefula et al. 2013; Walsh 

& Hegarty 2010). 

Män upplevde brister kring information om deras sexuella hälsa och hur den eventuellt kunde 

påverkats av behandlingen (McConkey & Holborn 2018; Phahlamohlaka et al. 2018). Män 

upplevde att det var svårt att få information från vårdpersonal och när de frågar om sexuell 

hälsa fick de ett undvikande svar som om ämnet var tabu (McConkey & Holborn 2018). 

“[…] and when I ask questions about that … oh, well it was like taboo! They didn't want to 

kind of talk about that […]” 

(McConkey & Holborn 2018 s. 65) 

 

3.4 Upplevelsen av omgivningens betydelse 

Män upplevde att familjen, vänner och stödgrupper var källor till stöd vid behandling (Ervik 

& Asplund 2012; Kazer et al. 2011; Kelly 2009; Kirkman et al. 2017; Letho et al. 2014 

McConkey & Holborn 2018). Män som i samband med behandling upplevde att deras partner 

fanns som stöd uppgav att förhållandet med sin partner blivit förbättrad och därmed hade dem 

blivit mer tillfredsställda med livet (Letho et al. 2014). Sjukvården var ett stort stöd och män 

upplevde att det var av stor betydelse. Läkare och sjuksköterskor som fokuserade på 

möjligheter gjorde att de orkade härda ut (Ervik & Asplund 2012; Kelly 2009).  
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Män utan partner upplevde att stöd från familj, partner eller stödgrupp var önskvärt (Kazer et 

al. 2011; McConkey & Holborn 2018; Walsh & Hegarty 2010) men informationen om att det 

fanns stödgrupper saknades (Walsh & Hegarty 2010). Dock upplevde män utan partner att de 

inte behövde stöd från andra på grund av att de inte önskade prata med andra om sina problem 

eller ville klara sig själva (Kazer et al. 2011; Kelly 2009). Män upplevde att stödgrupper 

inneburit ett stort stöd (Ervik & Asplund 2012; Kazer et al. 2011; Kirkman et al. 2017; 

McConkey & Holborn 2018) eftersom män i stödgrupperna upplevde samma sak som dem 

under och efter behandling. I stödgrupperna framgick det att män funnit gemenskap och 

information om behandlingsalternativ (Ervik & Asplund 2012; Kazer et al. 2011; Walsh & 

Hegarty 2010).  

Oavsett sexuell läggning upplevde män bristande stöd från vårdpersonal när det gällde deras 

sexuella hälsa. De upplevde svårigheter att prata med sjuksköterskor och övriga 

sjukvårdpersonal på grund av flera orsaker som olika personal vid varje vårdtillfälle, 

ambivalens hos personalen samt okunskap om specifik sexuell praxis (McConkey & Holborn 

2018; Phahlamohlaka et al. 2018; Walsh & Hegarty 2010). Män upplevde inte att de kunde 

etablera en relation och prata om deras problem med en sjuksköterska eftersom det infann sig 

ny personal vid varje vårdtillfälle (Phahlamohlaka et al. 2018). Män hade olika upplevelser av 

att prata med en kvinnlig sjuksköterska på grund att de ansåg att hon som kvinna inte kunde 

relatera till problem med prostatan. Andra män upplevde inte några problem eftersom 

sjuksköterskor gav ett intryck av att inget ämne var tabu (Walsh & Hegarty 2010). En man 

redogjorde för hur stor betydelse det hade att vårdpersonalen på sjukhuset mindes honom när 

han var på sjukhuset på återbesök (Ervik & Asplund 2012).  

“Some days are very hard. All of a sudden you get a call from a nurse with a happy voice. 

That’s the best medicine, the best medicine there is - fantastic” 

(Ervik & Asplund, 2012 s. 106) 
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4. Diskussion  
Syftet var att undersöka mäns upplevelser av behandling mot prostatacancer. Huvudfynd som 

framkommit lyftes i resultatet utifrån studiens syfte. Samtliga teman redogjorde för mäns 

upplevelser av behandling mot prostatacancer. Dataarbetningen resulterade i fyra teman om 

hur män upplevde behandlingen av prostatacancer. Teman i litteraturstudiens resultat visade 

en betydande förändring i samband med behandling av prostatacancer, både känslan av 

förlorad kontroll samt sexuell dysfunktion och dess påverkan på maskuliniteten. Vikten av 

tillgänglig information och stöd från omgivningen identifierades likaså.  

 

4.1 Resultatdiskussion  
 

Upplevelsen av förlorad kontroll 

Litteraturstudiens resultat visade att män upplevde att deras kroppar blev förändrade och att 

de hade förlorat kontrollen om sin egen kropp. Resultatet i föreliggande studie redovisade 

även att majoriteten av biverkningarna upplevdes likvärdiga oavsett vilken behandling män 

genomgått. Upplevelsen av biverkningarna kunde dock skiljas åt, vilket även visades sig i 

Cecil et al. (2010) som redogjorde för både positiva samt negativa erfarenheter hos män.  

Resultatet i litteraturstudien visade att biverkningarna värmevallningar samt 

humörförändringar framkom främst hos män som genomgått hormonbehandling vilket 

Grundfeld et al. (2012) bekräftade i sin studie om hur samma biverkningar uppkom hos män 

som erhållit hormonbehandling. Endast en studie i litteraturstudiens resultat berörde att män 

upplevde smärta i samband med hormonbehandling vid avancerad prostatacancer. Män med 

samma behandlingsalternativ upplevde inte smärta vilket bekräftades i Dieperink et al. (2013) 

studie. Det medförde en reflektion om männen upplevde smärta i relation till deras behandling 

eller till deras metastaser i föreliggande studies resultat. Alternativt om män ansåg att de andra 

biverkningarna påverkade dem med större inverkan.  

Litteraturstudiens resultat visade att män upplevde urininkontinens som generande och 

skamfullt vilket gjorde att de undvek att delta i sociala aktiviteter vilket De Sousa et al. (2012) 

bekräftade. Undvikande av sociala aktiviteter misstogs ofta för uttryck av depression eller 

ångest men om detta beteende ignorerades det kan det leda till depression och ångest och 

behov av antidepressiva och anxiolytika menade De Sousa et al. (2012).  

 

Upplevelsen av sexuell dysfunktion och förändrad maskulinitet 

Resultatet i litteraturstudien visade att biverkningarna som män upplevde var enligt dem 

associerade med deras maskulinitet, identitet och sociala relationer, vilket bekräftades av 

Nicholas (2000). Föreliggande studies resultat visade att mäns sexualitet påverkades på grund 

av deras erektila dysfunktion och impotens vilket gav upphov till känslor av skam, frustration, 

besvikelse och otillräcklighet. Litteraturstudiens resultat visade även att flera män upplevde 

att maskulinitet var associerad med deras sexuella funktion. Sexualitet redogörs av World 

Health Organization [WHO] (2006) som en central del i människans liv. Det inkluderar sex, 

könsidentitet, sexuell läggning, intimitet etc. Sexualitet kan både upplevas och uttryckas i 

tankar, värderingar, praxis samt relationer. Faktorer som biologiska, sociala, ekonomiska 

redogörs vara faktorer som kan beröra sexualiteten (WHO 2006). Detta kan ge en förklaring 

till varför män upplevde så starka känslor vid förlust av sexuell funktion. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att flera män upplevde erektil dysfunktion som biverkning 

till följd av deras behandling, majoriteten upplevde stundtals känslor av skam och 
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misslyckande med att upprätthålla en relation. Män upplevde en varierad påverkan på den 

erektila dysfunktionen och olika strategier användes för att hantera förlusten. Vissa män fann 

nya lösningar på deras intima relationer eller kunde acceptera dysfunktionen. En del män hade 

accepterat de sexuella förändringarna och associerade det med deras naturliga åldersprocess 

vilket styrktes av Gilbert et al. (2013) och Grundfeld et al. (2012). Oavsett 

behandlingsalternativ framkom urininkontinens och erektil dysfunktion som orsakade skam 

och män upplevde förnedring (Krumwiede & Krumwiede 2012), vilket bekräftade 

litteraturstudiens resultat.  

Litteraturstudiens resultat visade att den förändrade sexlusten bidrog till att män förlorade sin 

självrespekt och inställningen till att ha sex med sin partner förändrades. Den nedsatta 

förmågan att inte längre kunna ha spontant sex var en stor del i det. Detta styrktes av Scantz 

Laursen (2016) studie där de undersökte mäns sexualitet efter kirurgi. Brist på kontroll och att 

inte längre kunna utföra sex spontant var kopplat till mäns upplevelse av maskulinitet. Män 

uppgav att den erektila dysfunktionen påverkat deras relation till deras partner men resultatet 

redogör även för hur män och deras partner lyckats hitta nya sätt att vara intima på (Scantz 

Laursen 2016) vilket stärkte litteraturstudiens resultat.  

Litteraturstudiens resultat visade att män upplevde förändring i deras sexualitet och deras 

sexlust minskades i takt med den erektila dysfunktionen. Studien av Gilbert et al. (2013) 

intervjuade män som haft andra cancerdiagnoser än prostatacancer men genomgått 

strålbehandling, cytostatika eller hormonbehandling. Biverkningarna som uppkom till följd av 

dem var densamma som redogjordes i litteraturstudien resultat. Resultatet i Gilbert et al. 

(2013) bekräftade även litteraturstudiens resultat gällande att män upplevde förändring i deras 

sexualitet och att lusten att vara intim förändrades i samband med den erektila dysfunktionen. 

I relation till detta minskade även deras sexlust. Likaså redogjorde Howlett et al. (2010) hur 

den sexuella funktionen eventuellt kunde förändrats i samband med strålbehandling. Hälften 

av deltagarna (n=35) som genomgick strålbehandlingen hade besvärade problematik med den 

sexuella funktionen antingen i början av behandlingen eller i ett senare skede.  

Föreliggande studies resultat visade att äldre män redogjorde för att den förlorade sexlusten 

inte upplevdes lika betungande som hos yngre män vilket motsäger O’Brien et al. (2011) och 

Hyde et al. (2010) resultat. Äldre män inte vågade initiera en diskussion om deras sexuella 

problem eftersom de var för generade att erkänna att de hade sexuella behov vid deras ålder 

(O’Brien et al. 2011). 85% av männen i 75–95 åldern var sexuellt aktiva och hälften av 

deltagarna ansåg att sex var viktigt (Hyde et al. 2010). Litteraturstudiens resultat visade att 

män värderade sitt liv framför erektil funktion, dock visar O’Brien (2011) och Hyde et al. 

(2010) att det finns äldre män som är sexuellt aktiva. Reflektion görs gällande att artiklarna i 

litteraturstudiens resultat är skrivna i Australien samt Storbritannien vilket påvisade bredden 

av problematiken av att prata om sexuell aktivitet med äldre män är likadan oavsett land. 

Likaså gjordes reflektion om de äldre männen hanterade den förlorade sexlusten bättre 

eftersom deras reproduktionsfas i livet var över.  

 

Upplevelsen av omgivningens betydelse  

Resultatet i litteraturstudien visade att män upplevde att stödgrupper var ett stort stöd för dem 

när det gällde gemenskap och information om prostatacancer vilket bekräftades av De Sousa 

et al. (2012) som menar att socialt stöd leder till bättre mental hälsa, mindre psykisk påverkan 

och i vissa fall bidra till en längre överlevnad. Föreliggande studiens resultat visade även att 

män upplevde att det var svårt att prata om sexuell hälsa oavsett sexuell läggning med 

vårdpersonal. Detta stärktes av Rose et al. (2016) studie som belyste homo- och bisexuellas 
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upplevelser och Paterson et al. (2015) studie som belyste heterosexuella mäns upplevelser. 

Detta bekräftades i Horden & Street (2007) studie där sjukvårdspersonal gjorde många 

stereotypiska antaganden om patientens sexualitet, ålder, kön, kultur och partnerstatus. I 

Regionala Cancercentrum (2018a) vårdprogrammet för prostatacancer betonar de vikten att 

vara öppen för variation hos individer när det gäller sexuell identitet och dess betydelse för sin 

livssituation.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att homosexuella män upplevde brist på stöd hos 

sjuksköterskor gällande sexualitet och sexuell hälsa. Rose et al. (2016) styrkte detta genom att 

sjukvårdspersonal utgick från en hetereocentrism vilket gjorde det svårt för män med annan 

sexualitet att känna sig inkluderad eftersom de möttes med avvisande beteende och brist på 

intresse. Kvinnor med bröstcancer upplevde inte heller att de fick rådgivning och information 

gällande deras sexualitet trots att sjukvården har ett holistiskt fokus (Sheppard & Ely 2008). 

Detta visade på att vid behandling av cancer, oavsett kön eller sexuell läggning, fanns det 

brister i information och kommunikation gällande sexualitet och sexuell hälsa. 

Föreliggande studies resultat visade att män upplevde svårigheter att prata med sjuksköterskor 

av olika anledningar. Detta bekräftas av Saunamäki & Engström (2013) som visade att 

orsaker till varför sexuell hälsa inte diskuterades berodde på rädsla, tidsbrist och brist på 

ställen att utföra samtalen på. Dessutom fann Olsson et al. (2012) att sjuksköterskor undvek 

att prata om sexualitet på grund av brist på kunskap och färdigheter till att ge råd och stöd till 

patienters behov. Mäns missnöje med stödet kunde minskas om sjuksköterskan kände sig 

bekväm med att diskutera sexuella problem, identifiera dem samt ge den information som 

män behövde (Darst 2007) vilket bekräftas av litteraturstudiens resultat. En reflektion gjordes 

gällande att artiklarna i litteraturstudiens resultat visade på att upplevelsen av behandling vid 

prostatacancer var ett globalt problem. Tidigare studier lyfte problematiken med att män inte 

ansåg sig få tillräckligt med stöd gällande sexuell hälsa och reflektion gjordes kring varför 

inte en ny studie påvisar att upplevelsen har förbättrats.  

Litteraturstudiens resultat visade att män upplevde att det var svårt att prata om sexuell hälsa 

när det var ny personal vid varje vårdtillfälle. Män upplevde att deras sexuella besvär var ett 

känsligt ämne att prata med en främling om vilket bekräftas av O’Brien et al. (2011) studie av 

mäns ouppfyllda psykosexuella behov efter behandling för prostatacancer. Detta jämfördes 

med Olsson et al. (2012) studie som visade att även sjuksköterskor upplevde att bristen på 

kontinuitet var ett hinder för dem att etablera kontakt med patienten och prata om deras 

sexuella hälsa. Sjuksköterskor i Kelly (2009) studie bekräftade att det var viktigt att skapa en 

tillitsfull relation till patienten för att överkomma kommunikationsbarriärer. En reflektion är 

att ingen artikel i resultatet är från Sverige medan Olsson et al. (2012) visade på liknade 

problematik med informationsutbytet och stöd hos svenska sjuksköterskor. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Litteraturstudiens resultat bygger på artiklar utvalda från relevanta databaser där adekvata 

sökord associerade till litteraturstudiens syfte har använts. Sökningarna samt urvalen följde 

Polit & Beck (2017) nio steg vilket motiverades för litteraturstudiens trovärdighet eftersom 

artiklarna enligt noggranna kriterier valdes ut och granskades.  

I litteraturstudiens databassökning användes tre databaser CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

Majoriteten av artiklarna som användes i föreliggande studiens resultat kom från sökningen i 

CINAHL vars inriktning är omvårdnad, vilket ökar litteraturstudiens resultat trovärdighet. 

Ämnesord användes för att specificera sökningarna och få sökträffar som svarade på syftet 

även sökningar i fritext gjordes när ämnesorden inte fanns samt att bredda alternativa träffar. 
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Genom att kombinera ämnesord och frisökningar ökade det tillförlitlighet i litteraturstudien. 

Sökträffarna ansågs täcka litteraturstudiens syfte varav trunkering inte utnyttjades. Detta kan 

ses som en svaghet för litteraturstudien eftersom det finns risk att artiklar med betydelse 

exkluderats. I PubMED och PsycINFO gav kombinationssökningarna stort antal externa 

dubbletter, vilket tyder på att det var rätt sökord användes i databaserna. Resultatet från 

sökningarna i PsycINFO valdes dock vara kvar i uppsatsen för att påvisa att en systematisk 

databassökning utförts och relevanta sökord har testats trots att inga artiklar från databasen 

användes till resultatet vilket ses som en styrka.  

Eftersom enbart titel och abstrakt lästes i urval 1 finns risk att relevanta artiklar exkluderades. 

Anledningen kan ha varit att artikelns budskap inte framgick tillräckligt väl. För att i 

litteraturstudien öka tillförlitligheten, giltigheten samt verifierbarhet visades i tabellerna under 

vilken tidsperiod artiklarna är lästa samt hur många artiklar som är lästa i fulltext. 

Inledningsvis gjordes en avgränsning på fem år för att få aktuell forskning men utökades till 

tio år för att få optimalt med sökträffar. En kortare tidsram hade inte gett ett relevant antal 

artiklar vilket hade setts som en svaghet i litteraturstudien.  

Artiklarna var skrivna på engelska vilket var en svaghet i studien eftersom det kunde ha 

medfört att resultatet feltolkats. Detta undveks genom att artiklarna lästes och sedan 

diskuterades gemensamt. Elektroniskt ordlexikon användes vid tillfällen där svåra ord och 

meningar identifierades, men feltolkningar kan ändå ha uppstått och i så fall påverkat 

resultatet av studien. Citaten i föreliggande studie återges ordagrant och på engelska för att 

stärka resultatet och ge en djupare bild av mäns upplevelse av behandling. Likaså har Licoln 

& Guba’s (1985) utvärderingskriterier använts för att stärka litteraturstudiens trovärdighet.  

Granskningsmallar av Polit och Beck (2017) användes för att kvalitetsgranska artiklarna och 

anses vara en styrka i litteraturstudien eftersom kvaliteten försäkrades och blev etiskt 

försvarbart. Studien grundades på elva kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. 

Kvalitativa artiklar använder intervjuer vilket gav ett bra svar på beskrivning av upplevelser 

(Polit & Beck 2017). Dock har kvalitativa studier en begränsning eftersom den undersöker en 

liten grupp i jämförelse med kvantitativa studier. Detta gör att resultatet av kvalitativa studier 

inte kan generaliseras på samma sätt som kvantitativa studier. Resultatet baserades på artiklar 

som belyste mäns upplevelser av behandling dock redovisades inte alla artiklar i lika stor 

utsträckning eftersom vissa artiklar täckte ett generellt perspektiv på behandling medan andra 

varit mer specifika. 

Artiklarna som var grunden för litteraturstudiens resultat innefattade olika typer av 

behandlingsformer, åldersspannet på männen var mellan 45 och 95 år och de hade olika 

relationsstatus. Dessutom involverade resultat både heterosexuella samt homosexuella män 

vilket visar på att resultatet inte var heteronormativt. Dessa faktorer visade på en bredd i 

resultatet och anses vara en styrka. I en artikel i resultatet deltog män med och utan 

prostatacancer. Resultatet redovisades separat och tydligt vilket gjorde att artikeln kunde 

inkluderas i resultatet. Det redogjorde för att resultat som överensstämmer med 

litteraturstudiens syfte noggrant hade valts ut.  

Litteraturstudiens artiklar var hämtade från Australien, Brasilien, Finland, Irland, Norge, 

Storbritannien, Sydafrika och USA. Den globala spridningen av artiklar gör att 

generaliserbarheten stärks och kunde ses som en fördel. En nackdel i litteraturstudien var att 

inga artiklar var från Sverige. Alla länder utom Brasilien och Sydafrika anses vara 

höginkomstländer vilket gjorde överförbarheten till svensk vård kunde ses som relativt enkel. 
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4.3 Klinisk betydelse  

Resultatet i litteraturstudien visade att mäns upplevelser av behandlingen gav upphov till 

fysisk, psykisk och emotionell påverkan. Biverkningar som var associerat med behandlingen 

påverkade bland annat deras syn på sig själva, sin kropp och maskulinitet vilket för män kan 

innebära en stor förändring. I bemötandet av män med prostatacancer är det viktigt att lyssna 

på deras upplevelser samt identifiera och tillämpa deras behov av information samt stöd.   

Andra viktiga faktorer är att skapa en tillit samt ge en kontinuitet till män under behandlingen. 

Genom kunskap och förståelse hos sjuksköterskor av vad män upplever är det lättare att förstå 

vad de går igenom och hantera information de ger. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudiens resultat samt tidigare studier berör ämnet av mäns upplevelser av 

behandling. Flertalet män uppgav att de upplevde biverkningar i samband med behandlingen 

och att de inte fått tillräckligt med information kring behandlingen och dess potentiella 

biverkningar. Resultatet i litteraturstudien visade även på att män som haft tydlighet gällande 

biverkningarna inte i lika stor utsträckning upplevde biverkningar. Det skulle vara intressant 

att undersöka om män i lika stor utsträckning upplever biverkningar om de fått information 

och vilken betydelse det skulle ha för sjuksköterskans arbete. 

Resultatet i litteraturstudien visade även på att män upplevde en brist på stöd och vilja hos 

sjuksköterskor att kommunicera om sexualitet eller sexuell hälsa. Fortsatt studier skulle kunna 

ge tydligare och utvecklande svar på vilket stöd sjuksköterskor behöver för att kunna prata om 

sexualitet och sexuell hälsa. Resultatet visade även att män hade svårt att prata om sin 

sexualitet. Det kan vara intressant att undersöka om vilka faktorer som står bakom och hur 

sjuksköterskor skulle kunna underlätta för att ett samtal skulle kunna äga rum. 

 

4.5 Slutsats 

Män som behandlas för prostatacancer får i samband med behandlingen en väsentligt 

annorlunda kropp gentemot den de tidigare haft. En förändrad kropp både psykiskt och fysiskt 

som de accepterar eller är ambivalent till. Urininkontinens, erektil dysfunktion samt 

tarmproblematik är biverkningar som män hanteras med. Likaså handskas med den 

förändrade känslan av sin egen maskulinitet. Upplevelsen skiljer sig åt för varje enskild 

individ men majoriteten män anser att de inte får tillräckligt med stöd och information i 

samband med behandling. Vårdpersonal, anhöriga samt stödgrupper är viktiga stöttepelare 

hos män, dock redogörs behov av förbättring gällande stöd vid samtal om erektil dysfunktion 

och sexualitetet.  
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Bilaga 1 – Artikelmatris 

 

Författare, årtal, 

land 
Syfte Metod Huvudresultat 

Chambers, S, K., 

Hyde, M., Laurie, 

K., Legg, M., 

Frydenberg, M., 

Davis, I., D., Lowe, 

A. & Dunn, J. 

(2018). 

 

 

Australien 

Syftet var att beskriva mäns 

upplevelser gällande 

avancerad cancer samt deras 

behov av stöd. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: Enkät och 

semistrukturerade djupintervjuer. 

Intervjuerna vara tematiskt analyserade. 

Urval: Flerstegsurval. 39 män svarade på 

enkät och 28 av dessa deltog i varsin 

telefonintervju. 

Bortfall: 102 män rapporterades som 

bortfall i enkäten, 11 män rapporterades i 

telefonintervjuerna.  

I huvudresultatet formades två huvudteman, 

lived experience and supportive care. Första 

temat återspeglade mäns erfarenheter av 

avancerad prostatacancer och hade sex 

subteman. Det andra temat innehöll mäns 

erfarenheter kring stöd i vården samt 

utmaningar, temat hade i sin tur fem 

subteman.  

 

De Moraes Lopes, 

M., Higa, R., 

Corderio, R., 

Nogueria, S., 

Estape, R., 

Aparecida, N. 

D’ancona, L., 

Arturo Levi, C. & 

Riberio, E. (2012). 

 

Brasilien 

Syftet var att undersöka den 

psykosociala aspekten hos 

män som fått erektil 

dysfunktion samt 

urininkontinens (UI) i 

samband med radikal 

prostatektomi. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling:  

Semistruktuerade intervjuer med öppna 

frågor. Data analyserades utifrån en 

innehållsanalys. Mättnad uppnåddes. 

Urval: Strategiskt urval. 10 män mellan 

48 år till 74 år som genomgått behandling 

på en urologisk klinik under perioden 

2007–2009 valdes ut. 

Bortfall: Inget bortfall rapporterades. 

I studien formaterades tre huvudteman:  

Sexuality called into question, a body 

without governance och experiencing loss. 

Studien visade att deltagarna hade 

svårigheter att hantera både den fysiska och 

emotionella impotensen som ett resultat av 

behandlingen. Urininkontinens och erektil 

dysfunktion påverkade deras kropp relaterat 

till manlighet vilket utlöste känslor av 

maktlöshet och psykiskt lidande. 
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land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Ervik, B. & 

Asplund, K. 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge 

Syftet var att undersöka hur 

män upplever de kroppsliga 

förändringarna som kan ske i 

samband med endokrin 

behandling. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: Intervjuer med öppna 

samt uppföljningsfrågor. Data 

analyserades med en fenomenologiskt 

hermeneutisk forskningsmall enligt 

Gadmer (1999), Van Manen (1997) och 

Dahlberg et al. (2001). 

Urval: Strategiskt urval. 32 män, 12 

personer svarade ja för att aktivt delta, 2 

män exkluderades, slutgiltiga antal män 

som deltog i studien var 10st.  

Bortfall: 22 män rapporterades som 

bortfall. 

Resultatet visade att mäns erfarenheter av 

behandlingen var kopplade till deras 

upplevelse av kroppsförändring. Teman 

formades utefter datan, something is 

“wrong”, when the body becomes 

troublesome, to be well or to be ill, dealing 

with the bodily alterations, to talk about 

prostate cancer and the intimate details. 

Eziefula, C., 

Grundfeld, E. & 

Hunter, M. (2013).  

 

 

 

 

 

 

Storbritannien 

Syftet var att undersöka hur 

män med prostatacancer med 

hormonell behandling 

upplevde värmevallningar som 

uppstod till följd av 

hormonbehandling. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: Djup- och 

Semistruktuerade intervjuer. 

Rammetoden användes för att analysera 

data. 

Urval: Strategiskt urval. 19 män 

intervjuades. 

Bortfall: 25 män av olika anledningar. 

Resultatet redovisade fem teman, changes in 

oneself, impact on masculinity, 

embarrassment/social-evaluative concerns, 

perceived control and 

acceptance/adjustment 

Mäns bedömningar och reaktioner på 

värmevallningar var liknande till menopausa 

kvinnors upplevelser av samma fenomen. 

Dock en skillnad hos männen och deras 

upplevelse av sin egen maskulinitet. 
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Kazer 

MW., Harden 

J., Burke M., Sanda 

MG., Hardy J. & 

Bailey DE. (2011). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
USA 

Syftet är att undersöka hur män 

utan partner tar beslut, 

angående sin 

prostatacancerbehandling, 

hantera biverkningar av 

behandling samt anskaffa 

information och stöd. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer användes 

för att samla in data. Innehållsanalys. 

Urval: Urvalet av män gjordes från en 

annan studie om män med 

prostatacancer. 

17 män räckte för att få ett mättat 

resultat. 

Bortfall: Inget bortfall rapporterades. 

Resultatet resulterade i fem teman, going at 

it alone, diagnosis and prostate cancer 

treatment and decision making, effects of the 

PSA blood test, role of the heatlhcare team 

och sources of information and support. 

Resultatet visade att män utan partner 

upplever sin prostatacancer och behandling 

på liknande sätt som män med partner. Dock 

skiljer sig hantering av känslor, läkarnas 

inflytande i beslutsfattandet, alternativa 

informationskällor samt deras 

copingstrategier. 

Kelly, D. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Storbritannien 

Syftet var att undersöka de 

kroppsliga förändringarna hos 

män med prostatacancer som 

kan uppkomma.   

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: Intervjuer med 

etnografisk ansats. Data analyserades 

genom att läsa mening för mening och 

koda dem allteftersom. Utav detta 

formades kategorier. Observationsdata 

användes som komplement till 

intervjuerna. 

Urval: 14 män rekryterades 

opportunistiskt. 

Bortfall: Inget bortfall rapporterades. 

Resultatet baseras på männens erfarenheter 

och formade sex olika teman, Physical 

Change: Living With a New Body, 

Diagnosis, Restoring the Masculine Self, 

Working With Changed Men, Survival of the 

Fittest, A New Male Identity 

Männen upplevde att deras förändrade 

kroppar påverkade deras upplevda 

maskulinitet och gav upphov till en ny 

självbild. Männens upplevelser är olika och 

belyser vikten av att sjuksköterskor bemöter 

patienten utifrån individen. 
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Syfte Metod Huvudresultat 

Kirkman, M., 

Young, K., Evans, 

S., Millar, J., 

Fisher, J., Mazza, 

D. & Ruseckatie, 

R. (2017). 

 

 

 

Australien 

Syftet var att undersöka mäns 

upplevelser av prostatacancer 

som levde i storstadsområden 

och på landsbygden. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: Djupintervjuer via 

telefon. Tematisk analys användes för 

att analysera data. 

Urval: Ja sägarurval; 11 män utan 

cancerdiagnos rekryterades via media 

och reklam, Strategiskt urval; 10 

deltagare rekryterades från australiska 

prostatacancerregistret.  

Bortfall: Inget bortfall rapporterades. 

Resultatet identiferade fyra huvudteman, 

Case-finding, Diagnosis, Treatment and 

Care, and Spreading the Word, vardera av 

dessa hade underrubriker.  Studien visade att 

det fanns markant skillnad i hur män 

upplevde stöd i vården samt hade kontakt 

med vården beroende på vart dem bodde. 

Lehto, U-S., 

Helander, S., 

Taari,, K. & 

Aromaa, A. (2015).  

 

 

 

Finland 

Syfte var att undersöka 

patienters upplevelser och 

psykiska välmående beroende 

på typ av behandling. 

Kvantitativ metod. 

Datainsamling: Enkäter som skickades 

per brev. Data analyserades med hjälp 

av regressionsanalys.  

Urval: Strategiskt urval. 1723 enkäter 

skickades ut.  

Bortfall: 484 män rapporterades som 

bortfall. 

Resultatet visade att hälften av deltagarna 

var nöjda med deras vård och informationen 

om prostatacancer och dess behandling och 

biverkningar. 
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McConkey, R. & 

Holborn, C. (2018). 

 

 

 

 

Irland 

Syftet var att undersöka 

upplevelser av prostatacancer 

hos homosexuella män. 

Kvalitativ fenomenologisk metod. 

Datainsamling: Giorgis beskrivande 

fenomenologiska metod användes för 

att samla in samt analysera data. 

Urval: Strategiskt urval. 8 män deltog.  

Bortfall: Inget bortfall rapporterades.  

Resultatet visade att tre huvudteamen 

identifierades i studien, The experience of 

diagnosis, treatment decision making, and 

the impact of treatment, The experience of the 

healthcare service, Sources of support and 

means of coping. Respektive huvudtema hade 

flertalet underteman.  

O’Shaughnessy, P 

& Laws, T. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australien 

Syftet vara att undersöka mäns 

långsiktiga erfarenheter av 

prostatektomi. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Fokusgrupps intervjuer  

samt individuella intervjuer med dem  

som ej kunde delta i  

fokusgruppstillfället. Data analyserades 

induktivt med hjälp av innehållsanalys.  

Urval: Strategiskt urval. 11 män, 3 män 

i individuella intervjuer och resterande 

8 män i fokusgrupper.  

Bortfall: Inget bortfall redovisades.  

Resultatet visade att tre teman identiferades, 

Incontinence: In the medium–long term, 

Sexual Health, Altered body image and 

altered self. 
Studiens huvudresultat konstaterade att 

flertalet  

män inte förstått att konsekvenserna efter  

operationen skulle påverka dem för alltid,  

urininkontinensen som uppstod efter 

operationen  

påverkade dem psykiskt, samtidigt som deras  

kroppsbild förändrades negativt. 
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land 
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Phahlamohlaka, S., 

Mdletshe, S. & 

Lawrence, H. (2018) 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika 

Syftet var att undersöka de 

psykosexuella upplevelser hos 

män som behandlats med 

radioterapi och i samband fått 

erektil dysfunktion. 

 

Kvalitativ fenomenologisk design med 

ett tolkningsparadigm.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer. Datamättnad uppnåddes efter 

avslutade intervjuer med de 9 

deltagarna. Dataanalysen skedde via 

steg-för stegmetod.  

Urval: Strategiskt urval. 

Bortfall: Inget bortfall redovisades. 

Tre huvudteamen skapads utefter 

dataanalysens resultat, their sexual 

experiences after PCa diagnosis, the impact 

of losing sexual function on their 

relationships,  the lack of information from 

medical oncology staff regarding sexual 

health. Resultatet påvisade att deltagarna 

upplevde förändrade emotionella reaktioner 

i samband med deras biverkan.  

Walsh, E. & 

Heagarty, J. (2009) 

 

 

 
 
 
 
Irland 

Syftet med studien var att 

beskriva mäns upplevelser av 

radikal prostatektomi från 

diagnos till efter behandling. 

 

Kvalitativ metod med deskriptiv och 

retrospektiv design. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Data analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys.  

Urval: Strategiskt urval. 

8 män postoperativt 14 mån-15 år. 

Bortfall: Inget bortfall redovisades.  

Resultatet visade mäns erfarenheter från 

diagnos till behandling och därefter.  

Sex huvudteman, The process of diagnosis, 

Support, Normalisation, The importance of 

information, Defining moments,Primary 

concer 

med tillhörande subteman formade studiens 

resultat. 

 


