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Sammanfattning  
 
Prostatacancer drabbar cirka 9600 svenska män årligen. Behandlingsalternativ finns i 
flera olika former och patienten kan i samråd med en medicinsk expertis välja den 
behandling som är mest lämplig. Radikal prostatektomi är en av behandlingsformerna 
som finns att välja, det innebär att prostatakörteln avlägsnas kirurgiskt och syftet med 
ingreppet är kurativt. Borttagning av prostatakörteln leder till en rad förändringar i 
männens livsstil samt på ett emotionellt plan. I vårdandet av prostatacancerpatienter har 
sjuksköterskan en viktig roll i att undervisa, rådgöra och stödja dessa patienter som ska 
genomgå eller har genomgått prostatektomi. Sjuksköterskans roll är att förbereda 
patienten preoperativt men också postoperativt där information och utbildning är en 
viktig del för denna patientgrupp och deras familjemedellemmar. Syfte med denna 
studie var att belysa patientens upplevelser av livet efter att ha genomgått prostatektomi. 
Studien är en litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Tio artiklar 
valdes ut och granskades med hjälp av Fribergs granskningsmall. Fyra olika teman 
framkom. Det första; Att vara inkontinent, vilket handlar om hur männen med prostata 
cancer hanterar sina upplevelser i samband med urinläckage på grund av sjukdomen, 
hur det påverkar vardagslivet och männens syn på sin kropp.  Det andra temat: Att vara 
impotent, beskriver hur impotens kan påverka männens identitet, bilden av sig själva, 
manligheten och känslor som rör sexualiteten. Det tredje temat Existentiella tankar, 
beskriver hur männen upplever sin situation i nuet och vilka funderingar de har om sin 
framtid. Det fjärde temat Behovet av stöd och uppföljning, beskriver uppföljning av 
vård och behandling för patienten samt vikten av information och undervisning.  
 
 
Nyckelord: prostatektomi, upplevelser, prostatacancer, hälsa, män, kirurgi, skam, 
sjuksköterska, roll, utbildning, stöd, vård. 
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INLEDNING 
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige (Socialstyrelsen 
2011). Radikal prostatektomi är en vanlig behandlingsform vilket innebär ett kirurgiskt 
borttagande av prostatakörteln. I samband med denna behandling kan männen drabbas 
av biverkningar i form av urinläckage och impotens. För att utveckla vårdandet av dessa 
patienter har vi valt att undersöka hur män upplever att leva med biverkningar efter 
radikal prostatektomi. Vi blev intresserade av sjuksköterskans kunskaper i detta ämne 
för att vi under vår utbildningstid har kommit i kontakt med och vårdat människor som 
drabbats av prostatacancer. En annan anledning är att en av författarna har haft en nära 
släkting som gick bort i denna sjukdom.  
 
 
BAKGRUND 

Vad är prostata? 
Prostata, även kallad blåshalskörteln utgör en av de manliga könskörtlarna. Prostatan är 
belägen under urinblåsan och omger den översta delen av urinröret. Den väger runt 
tjugo gram. Utöver prostatakörteln finns det sex andra könskörtlar. Dessa utgörs av två 
sädesblåsor som sitter bakom prostata, två cowpers körtlar (glandula bulbourethralis) 
som sitter nära penisroten samt båda testiklarna i skrotum. Prostatan producerar 
tillsammans med dessa könskörtlar sekret som innehåller näringsämnen och 
mognadsfaktorer. Sekretet blandas i sädesledaren med spermierna under ejakulation 
(sädesuttömning) och gör att spermierna är befruktningsdugliga. I sekretet finns också 
prostaglandiner som stimulerar till kontraktion av muskelcellerna i livmodern och i 
äggledarna. Detta i sin tur hjälper spermierna att röra sig framåt mot äggcellen. Det är 
viktigt eftersom spermiernas rörlighet minskar i sur miljö, som den i vaginalsekretet hos 
kvinnan (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2007, s. 493; Adami, Grönberg, Holmberg, 
Johansson, Widmark & Cederquist 2006, s. 33).  
 

Vad är prostatacancer?  
Årligen upptäcks cirka 9 600 fall av prostatacancer som är den vanligaste cancerformen 
bland män. År 2011 fick 9 663 män diagnosen prostatacancer (Socialstyrelsen 2011). 
Orsaken till prostata cancer är okänd men risken att drabbas är större om man har nära 
släktingar som haft sjukdomen. Däremot är det känt att växten av cancercellerna i 
prostatan stimuleras av det manliga könshormonet testosteron. Med tiden växer 
cancerceller in i prostatakörteln vilket innebär att prostatan kommer att trycka ihop 
urinröret.  
 
Prostatakörteln är under barndomen liten men börjar i puberteten att växa genom 
stimulans av det manliga könshormonet testosteron. Det är först i medelåldern som den 
successivt ökar i storlek, mer hos vissa män än hos andra. Eftersom prostatan omger 
urinrörets övre del där urin passerar igenom, är det framför allt hos äldre män, 65 år och 
uppåt som storleken på prostatan kan ha blivit så stor att urinröret kläms ihop (Adami et 
al. 2006, ss. 25, 33). Av de drabbade männen som får prostatacancer är tre fjärdedelar 
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över 70 år. Det är sällsynt att män under 50 år drabbas av sjukdomen (Socialstyrelsen 
2010). 
 

Symtom  
Vanliga symtom för prostatacancer är vattenkastningsproblem, svag stråle, förhöjt PSA-
värde samt täta urinträngningar dag som nattetid. Det är dock viktigt att veta att 
symtomen lika väl kan bero på en godartad prostataförstoring (prostatahyperplasi). I 
båda fallen innebär det att prostatakörteln växer och blir så stor att den klämmer ihop 
urinröret. Ett annat symtom kan vid enstaka tillfällen vara blod i urinen (hematuri). Om 
sjukdomen har pågått så pass länge att cancern har spridit sig till andra organ som 
skelettet, kan ryggsmärta och bröstsmärta uppstå som symtom (Adami et al. 2006, ss. 
33-35). 
 

Undersökningar 
Det finns ett flertal undersökningsmetoder för att upptäcka prostatacancer. Några av 
dessa metoder presenteras här nedan. 
 

Klinisk undersökning 
Via ändtarmen känner läkaren på formen och storleken av prostatan så kallad 
prostata/rektalpalpation. Prostatapalpation är tillsammans med PSA (Prostataspecifikt 
antigen prov) de första undersökningarna patienten genomgår (Adami et al. 2006, ss. 
38, 40). 
 

Blodprov – PSA 
PSA har som funktion att den löser upp den fastare substansen som omger spermierna, 
vilket gör att seminalvätskan blir mer tunnflytande, spermierna blir mer rörliga och kan 
ta sig fram till ägget under befruktningen.  Prostataspecifikt antigen är ett äggviteämne 
som utsöndras från prostatakörteln under sädesuttömningen. Prostataspecifikt antigen 
finns även fritt i blodet och för att mäta värdet på prostataspecifikt antigen tas ett 
blodprov (Adami et al. 206, ss. 33- 35). Vid prostatacancer är PSA-värdet förhöjt, det 
behöver dock inte tyda på cancer. Andra orsaker till förhöjt PSA-värde är godartad 
prostataförstoring eller inflammation i prostatan. De flesta män har ett lågt värde av 
prostataspecifikt antigen i blodet men värdet stiger med åldern i samband med att 
prostatakörteln växer (Socialstyrelsen 2010). 
PSA-värdet mäts i enheten nanogram per milliliter (ng/ml) och bör ligga närmast 0. Om 
värdet är över 3ng/ml rekommenderas fler undersökningsmetoder som palpation av 
prostata, biopsi (vävnadsprov från prostatakörteln), samt transrektal ultraljud (Adami et 
al. 2006, s. 35).  
 
Enligt Socialstyrelsens (2013) nationella riktlinjer ökar antalet hälsokontroller med 
PSA-prov. Detta medför att allt fler män diagnostiseras med ”lågrisk” prostatacancer. 
Det i sin tur innebär att många män får behandling i onödan. Eftersom cancern inte 
alltid utvecklas till någon allvarlig cancerform så drabbas männen ändå av de 
biverkningar som är följd av behandlingen.  
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Vävnadsprov – Biopsi 
Via ändtarmen sticks en tunn nål in i blåshalskörteln för att få ut prov på vävnadsvätska 
därifrån. Proverna undersöks i mikroskop för att se om de innehåller cancerceller. 
Ingreppet sker under lokalbedövning och i samband med ingreppet får patienten 
antibiotika för att förebygga infektioner efter att nålen har förts in (Adami et al. 2006, 
ss. 38-39). 
 

Ultraljudsundersökning 
Ett ultraljudsinstrument förs in i ändtarmen. Instrumentet producerar ljudvågor som ger 
bilder av prostatans utseende och kringliggande vävnad. Syftet är att upptäcka 
misstänka områden i prostata. Ultraljudsundersökningen kan även bistå 
vävnadsprovstagningen genom att det blir lättare att kunna se och styra biopsinålen mot 
olika delar av prostatakörteln (Adami et al. 2006, s. 38). 
 

Undersökning av lymfkörtlar och skelett 
Vid en eventuell upptäckt av en tumör inne i prostatan kan det bli aktuellt att undersöka 
skelettet och lymfkörtlarna i bäckenet. Detta för att kontrollera om tumören har spridit 
sig och bildat dottertumörer så kallade metastaser. Det är nämligen vanligt att 
lymfkörtlarna och skelettet drabbas först eftersom de ligger närmast prostatan. För att 
undersöka lymfkörtlarna krävs en operation. Det kan göras i samband med radikal 
prostatektomi (kirurgiskt borttagande av prostata). Operationen utförs med laparaskopi, 
det vill säga så kallad titthålskirurgi eller som en vanlig operation då ett snitt görs 
mellan naveln och blygdbenet. Prov tas från lymfkörtlarna och analyseras i mikroskop 
efter cancerceller (Adami et al. 2006, s. 40). Skelettet undersöks genom scintigrafi. 
Skelettscintigrafi innebär att ett ämne, så kallad radioaktiv isotop, sprutas in i blodet. 
Vid eventuella metastaser tar det drabbade skelettområdet upp mer av ämnet än den 
friska skelettvävnaden. Med hjälp av en gammakamera kan då dessa bilder avläsas 
(Adami et al. 2006, ss. 40-41). 
 

Behandling och dess biverkningar 
När patienten, i samråd med sin läkare, ska välja behandlingsmetod tas hänsyn till en 
rad olika faktorer. Exempelvis hur långt cancern har utvecklats och eventuell spridning, 
patientens ålder, önskemål och allmäntillstånd. Det finns flera olika behandlingar som 
kan bli aktuella men det är operationen radikal prostatektomi som vi har valt att se 
närmare på i vår studie. Vi redogör även kort om övriga behandlingar och dess 
biverkningar. 
 

Radikal prostatektomi 
Vid radikal prostatektomi opereras prostatakörteln bort. Syftet med behandlingen är att 
bota och förhindra att cancern sprider sig till andra organ. Under ingreppet avlägsnas 
sädesblåsor och sädesledarna delas. Det kirurgiska ingreppet kan genomföras på tre 
olika sätt. Antingen genom ett öppet hudsnitt från naveln ner till blygdbenet, 
laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi) eller genom robotassisterad laparoskopisk kirurgi. 
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Beroende på val av metod tar operationen runt två eller tre timmar men alla sker i 
narkos det vill säga patienten blir nedsövd under ingreppet. Vid titthålskirurgi förs långa 
instrument in genom bukväggen via ett antal små hål och styrs manuellt av operatören. 
Genom en videokamera som också förs in genom ett litet hål i bukväggen skapar 
operatören sikt över operationsområdet. Robotassisterad laparoskopisk operation går 
nästan till på samma sätt som titthålskirurgi det vill säga genom små hål i bukväggen. 
Enda skillnaden är att instrumenten är kopplade till en robot som i sin tur styrs av 
operatören via en dator. Datorn är placerad bredvid operationsbordet och genom datorn 
kan operatören se operationsområdet tredimensionellt, i upp till tio gångers förstoring. 
Metoden möjliggör för kirurgen att kunna styra instrumenten med mycket god stabilitet 
och precision (Sahlgrenska 2009). Innan operationen kommer en kvarliggande 
blåskateter att sättas via urinröret. Den ska sedan sitta i 10 - 14 dagar efter operationen. 
Patenten får också ett dränage inlagt via bukväggen. I samband med operationen är det 
ibland nödvändigt att ta bort lymfkörtlarna från bäckenet. Detta för att se om tumören 
har spridit sig till dessa. Efter en radikal prostatektomi kan biverkningar tillkomma som 
urinläckage och nedsatt erektionsförmåga (Sahlgrenska 2009). 
 

Strålbehandling 
Genom en organanpassad tredimensionell strålning kan den moderna yttre 
strålbehandlingen formas efter prostatans utseende. Är till exempel prostatan stor som 
en golfboll så formas ett strålfält stort som en tennisboll runt körteln. Därmed uppnås en 
säkerhetsmarginal på cirka tio millimeter runt prostata. Under behandlingen ligger 
patienten stilla på en brits. Fyra stycken strålfält riktas från olika håll mot prostata och 
genom att behandlingen är markörstyrd så placeras markörer i prostatakörteln samt i ett 
sikte på strålkanonen. På så sätt kan strålningen säkrare placeras på rätt plats och 
därmed minska strålningen mot omkringliggande riskorgan som urinblåsan, ändtarmen, 
och nerver för erektion. Strålningen skjuts iväg som en strålkanon och dödar 
cancercellerna genom att skada deras DNA. Diarré är ett exempel på en biverkan som 
kan uppstå (Adami et al. 2006, ss.70-71.)  
 

Kastration 
En annan metod är kirurgiskt borttagande av bägge testiklarna (kastrering). Eftersom 
testosteron stimulerar tillväxten av cancerceller, är syftet med kastrationen att avbryta 
testosteronproduktionen så att cancercellerna växer långsammare (Sand et al. 2007). 
Kastrationen kan efter lång tid ge urkalkning av skelettet som innebär ökad risk för att 
få frakturer (Adami et al. 2006 s. 78).  
 

Hormonell behandling 
För att hämma och motverka testosteronproduktionen kan hormoner ges för att 
motverka mannens könshormon. Tillförsel av det kvinnliga könshormonet östrogen kan 
ges som injektion en gång i månaden. Östrogenbehandlingen kan i sig ha en negativ 
effekt på erektionsförmågan samt få bröstkörtlarna att växa. Behandlingen påverkar 
dock inte skelettet lika mycket genom urkalkning som den kirurgiska kastrationen 
(Adami et al 2006, s. 78).  
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Vårdandet 
Sjuksköterskans stödjande förhållningssätt  
Sjuksköterskan har en viktig roll i undervisning och rådgivning när det gäller patienter 
som lider av prostatacancer som ska genomgå och har genomgått prostatektomi. 
Sjuksköterskans roll är att förbereda patienten preoperativt men också postoperativt där 
information och utbildning är en viktig del för denna grupp av patienter och deras 
familjemedellemmar. I en studie gjord av Starnes och Sims (2006, s. 134) beskrivs att 
information och undervisning om hur en kateter fungerar är en viktig förberedelse för 
patienter som ska genomgå prostatektomi. I den preoperativa fasen diskuteras risken att 
bli inkontinent och information ges till patienten om risker efter prostatektomi, detta för 
att undvika obehagliga överraskningar i form av biverkningar som kan vara jobbiga för 
patienten. I det preoperativa och den postoperativa fasen går tiden åt att prata med 
patienten om symtom som urinläckage och vikten av att vara kontinent samt att hjälpa 
och stödja patienten att sätta realistiska förväntningar efter operationen. Andra 
bekymmer som patienten kan möta på lång sikt efter prostatektomin diskuteras också 
och det kan vara erektil dysfunktion men det är kontinensbesvären som orsaka mest oro 
hos patienten. Sjuksköterskans stödande funktion innebär att informera och lyssna på 
patienten. Vidare beskriver Starnes och Sims (2006, ss. 134-135) att den viktigaste 
informationen som patienten kan få om inkontinensbesvär är att dessa kommer att 
minska med tiden och att inkontinensskydd i form av Pads eller skyddsplagg kan 
behövas under några veckor till några månader. Träning i form av att göra knipövningar 
för att förebygga urinläckage bör göras, så kallade Kegel övningar. Sjuksköterskan 
instruerar patienten om hur ofta övningar bör göras och hur dessa genomförs samt följer 
upp och utvärderar resultatet. Patienten bör praktisera övningarna dagligen så snart 
katetern avlägsnats, detta för att underlätta återhämtningen av sfinktelns funktion. Enligt 
Starnes och Sims (2006, ss. 134-135) kan sjuksköterskan även diskutera med patienten 
om hudbesvär i form av exkoriation på grund av urin och informera patienten om att det 
finns skydd för huden i form av fuktbarriärkrämer som är effektiva och som kan 
användas för perinealhud, om huden är irriterad på grund av urinexponering.  
 
Vidare beskriver Starnes och Sims (2006, ss. 134-136) att när patienten kommet på 
efterkontroll efter operationen till sjuksköterskan, får patienten ett frågeformulär för att 
underlätta sin beskrivning av hur olika funktioner har blivit efter operationen. Frågorna 
kan även valideras med hjälp av frågeformulären. Ett exempel kan vara bedömningen 
av den sexuella funktionen vilket är ett ämne som är svårt att diskutera med 
sjuksköterskan till en början. Detta är ett sätt som kan underlätta för patienten att nämna 
sina besvär men det är också ett bra redskap för identifiering av problemområden. 
Patienterna är oftast mer bekväma i att svara på korta frågor som kan underlätta 
diskussionen om erektil dysfunktion.  Inför utskrivning ges undervisning till patienten 
och familjemedlemmar, i undervisningen ingår till exempel skötsel av urinkateter samt 
vad patienten bör göra om det uppstår komplikationer i form urinvägsinfektioner.  
Sjuksköterskan är en viktig länk för patienten både på sjukhuset och i samarbetet med 
andra vårdinstanser.  
 
I en annan studie som har gjorts av Ko och Sawatzky (2008, s. 650) behandlas hur 
sjuksköterskan kan stödja patienten med urininkontinens genom att göra bedömning och 
mätning om hur mycket inkontinensmaterial patienten använder per dag eller vecka. 
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Sjuksköterskan kan använda sig av ett frågeformulär som hjälp i samband med frågor 
om patientens inkontinenssvårighetsgrad och varaktighet. Den information som 
sjuksköterskan samlar kommer att ge en utgångspunkt i arbetet med den pågående 
utvärderingen, åtgärder och slutliga resultat i patientens omvårdnadsplanering. 
Patientens sjukdomshistoria är också viktig där informationen om tidigare 
tömningsmönster av urinblåsan, men också om patienten har någon form av stöd i 
familjen, kan vara värdefull för sjuksköterskan och användas som stöd i arbetet med 
patienten.  
 
Vidare beskriver Ko och Sawatzky (2008, ss. 650-652) att för att kunna bedöma och 
hantera urininkontinensen efter radikal prostatektomi bör sjuksköterskans planering 
syfta till att fastställa realistiska mål som kan uppnås av patienten och som är baserade 
på patientens egna förutsättningar. Behandling bör baseras på individuell bedömning av 
varje patient. När en patient väljer att utföra Kegel övningarna utefter egna 
förutsättningar bör sjuksköterskan även föreslå honom att gå med i en urininkontinens 
stödgrupp för patienter som har genomgott radikal prostatektomi, detta som uppmuntran 
till följsamhet och användning av rätt teknik i knipövningar som kan förbättra 
urinblåsans kontroll. Sjuksköterskan måste också informera patienten om att utförandet 
av Kegels övningar inte nödvändigtvis botar inkontinensen men att det leder till 
förbättringar och minskar besvären av den. Ett annat bekymmer som patienter har kan 
vara nedbrytning av huden runt perinealområdet på grund av exponering av urin, detta 
kan vara obehagligt och pinsamt att prata om samt att ställa frågor om, därför väljer en 
del män att ignorera frågan. Sjuksköterskan ska vara lugn i sitt bemötande och 
uppmuntra patienten att söka behandling för sina besvär. Sjuksköterskan kan även ta 
upp miljöfaktorer som finns i patientens hem och hitta åtgärder som kan underlätta. 
Efter prostatektomi behöver urinblåsan ofta tömmas flera gånger både på dagen och på 
natten och detta kan vara ett stort problem om det finns många trappor till toaletten i 
hemmet och att det blir obekvämt att ta sig uppför dessa trappor när behoven att tömma 
blåsan tränger på. För att inte behöva ta sig upp för trapporna under natten kan 
användning av urinflaska vid sängkanten vara ett hjälpmedel som minskar risken för 
vätning. Patienten bör också tänka på att urinflaskan bör förvaras säkert om det finns 
husdjur hemma för att undvika olyckor skriver Ko och Sawatzky (2008, ss. 650- 652).  
 

Sjuksköterskans rådgivande förhållningssätt 
Patienter kan efter prostatektomin uppleva en känsla av isolering på grund av en 
nedgång i deltagande av sociala aktiviteter. Patientens hustru blir en viktig del i det 
sociala sammanhanget för dessa män. Rollen som sjuksköterskan har i detta 
sammanhang är att vara rådgivare till exempel genom att ge råd om hur sociala möten 
eller sociala aktivitet kan hanteras. Sociala aktiviteter och möten kan även göras hemma 
vilket medför att patienten har mer kontroll och känner sig tryggare vilket kan vara värt 
att tänka på för att bibehålla ett social aktivt sammanhang. Enligt Ko och Sawatzky 
(2008, ss. 560-652) kan patientens partner också påverkas i hög grad av 
urininkontinensen. Par som sovit tillsammans under lång tid väljer till exempel ibland 
att sova i separata sängar. De känslomässiga behoven bör undersökas och rådgivning 
bör tillämpas när det behövs. Detta är också en viktig del i sjuksköterskans rådgivande 
förhållningssätt för förbättrad patientens hälsa.  
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Patienter kan känna sig överväldigad med olika produkter för urininkontinens som finns 
tillgängliga att köpa. Vidare kan användning av dessa produkter bli en ekonomisk börda 
för vissa patienter eftersom många kommer att behöva använda många 
inkontinensskydd per dag. Sjuksköterskan bör informera patienterna om vilka 
varumärken som finns tillgängliga och som är förmånliga och upplysa patienten att 
dyrare produkter inte nödvändigtvis ger bättre skydd. Patienter som har fått en planering 
med uppsatta mål och tid för att göra förbättringar av urininkontinensen, men som inte 
visar tecken på att uppnå sina mål och som utan framgång har förlängt tidsperioden för 
målet, bör medvetandegöras om att det finns farmakologiska och kirurgiska alternativ. 
Förutom att sjuksköterskan har en pedagogisk roll i sitt arbete med patienter som lider 
av urininkontinens gör sjuksköterskan även en helhetsutvärdering av patientens insatser 
och skräddarsyr dessa för att hjälpa patienten i att förbättra sin kontinens. 
Sjuksköterskan följer upp och utvärderar resultaten av dessa insatser. Ytterligare 
forskning inom området urininkontinens efter radikal prostatektomi behövs också för att 
förbättra de övergripande resultaten för patienterna. Sjuksköterskor som vårdar dessa 
patienter spelar en viktig roll i utbildningen inom området och i fortsatt forskning. 
Sjuksköterskan kan bidra till förbättringsarbete genom att hålla en öppen 
kommunikationskanal mellan vårdpersonalen, identifiera forskningsbara frågor samt 
delta i forskningsprocessen (Ko & Sawatzky 2008, ss. 650-652). 
 

I patientens värld 
Kroppen som levd  
Upplevelsen av vem man är och vad man är, har med identitet och självkänslan att göra 
och kan belysas genom teorin om kroppen som levd. Uppfattningar om könstillhörighet, 
känslor, nationalitet och hur en människa tänker om olika saker på sitt eget sätt hör till 
det existentiella perspektivet och den levda kroppen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
134-135). Enligt Dahlberg och Segesten (2010 ss. 131-132) är den levda kroppen bärare 
av minnen, erfarenhet, tankar, upplevelser, känslor och visdom. Kroppen förstås som ett 
subjekt som har erfarenheter och som är något levd. Kroppen erfars konstant och är 
samtidigt ett medium genom vilket vi förstår oss själva och kan nå ut till resten av 
världen. Känslor och tankar kan inte separeras från kroppen, det kroppsliga kan inte 
särskilja sig från den själsliga och på det viset kan inte kroppen betraktas som ett objekt 
utan måste ses som ett subjekt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 131-132). 
 
Kroppen är navet i människans existens som allting kretsar omkring och är samtidigt 
som en hållpunkt som ger oss fäste och grepp i världsligheten (Marleau-Ponty 1995 se 
Dahlberg & Segesten 2010, s.133). Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010 s. 
133) att när en förändring sker i kroppen medför det också en förändring av tillgången 
till världen och till livet. Dessa förändringar blir mest tydliga när människan drabbas av 
sjukdom eller skada som leder till rädslor och ångest. Förändringar som sker påverkar 
inte bara den kroppsdelen som är skadad utan påverkar också hela människans existens 
på ett eller annat sätt. 
 
Lidandets former  
Sjukdomslidande enligt Eriksson (1994 se Wiklund 2003, s. 102) är det lidande som är 
en direkt följd av sjukdom och sjukdomssituationen. Till sjukdomslidande hör fysiska 
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symtom som uppstår på grund av sjukdom. De fysiska symtomen kan ge begränsningar 
och även dessa begränsningar hör till sjukdomslidandet (Eriksson 1994 se Wiklund 
2003, s. 102). En annan sorts lidande är livslidande och med det menar Eriksson (1994 
se Wiklund 2003, s. 144) ett lidande som är knutet till människans hela livssituation och 
livshistoria. Människan har krav på sig själv och från omgivningen, vilket kan bidra till 
livslidande om hen inte kan balansera mellan inre och yttre krav men även de 
erfarenheter människan tidigare har kan påverka livslidandet (Eriksson 1994,se Wiklund 
2003, s. 144). Vidare beskriver Eriksson (1994, se Wiklund 2003, s. 144) att lidande 
finns i form av vårdlidande och med det menas ett lidande som människan upplever till 
följd av vård och behandling. Brister eller ofullkomligheter i vårdandet kan också ge 
upphov till ett vårdlidande. Ett vårdlidande är viktigt att se då det kan ge tecken på 
områden som borde bli föremål för direkta förändringsåtgärder (Eriksson 1994, se 
Wiklund 2003, s. 104). 
 

Skam 
Det är svårt för människan att uppleva sig själv som en enhet, när hen upplever skuld, 
sorg, hopplöshet, ensamhet och förnedring. Det beror på att då hotas känslan av 
värdighet (Wiklund 2003, s. 111). Vidare menar Wiklund (2003, s. 111) att om 
värdigheten är hotad, och människan inte kan vara den hon är eller inte är ämnad att 
vara, så genomsyrar skammen. Upplevelsen av skam kommer att prägla lidandet då 
individens värdighet kränks eller hotas menar Wiklund (2003, s. 144). Om den inre och 
yttre världen inte längre stämmer överens med varandra så kan det leda till upplevelse 
av kaos och meningslöshet. Det i sin tur kan göra att skamkänslan hotar människans 
upplevelse av enhet och sammanhang. Enligt Wiklund (2003, s. 144) kan människan ta 
till olika strategier för att bemästra sitt lidande och sin skam. Detta för att på så sätt 
återvinna en känsla av kontroll. Exempel på strategier är att individen antingen drar sig 
undan eller går till attack mot sig själv eller mot andra. Upplevelsen av skam kan då 
tillfälligt lindras men i längden leder det till att personen känner sig allt mer främmande, 
främmande för sig själv och för andra människor. Upplevelsen av helhet kommer då att 
splittras och människan kan uppleva sig som avskuren ifrån sig själv, sina egna 
möjligheter och ifrån andra människor (Wiklund 2003, s. 144). 
 

Nöjda patienter 
I en studie gjord av Dieperink, Wagner, Hansen och Hansen (2013, ss. 549–557) 
beskrivs att sjuksköterskan eller en annan kategori av vårdpersonal, som är vänlig och 
artig, men som också har kunskap om vad den enskilt individen behöver och vad denne 
har gått igenom, uppskattades högt av deltagarna i studien. Detta verkade vara mest 
viktigt för patienterna som har haft behandling under lång tid och var beroende av 
sjuksköterskans och vårdpersonalens bemötande och kunskaper. Patienterna var nöjda 
med rehabiliteringen och hade upplevelser i att ha haft möjlighet till att välja ut det 
ämne som de hade behov av att diskutera under rehabiliteringen, ämnena var fysiska, 
psykiska eller sociala problem i vardagen. Männen upplevde att de hade fått kunskap 
och stöd om hur de kunde agerar själva när det behövdes, några specifika råd lämnades 
av sjuksköterskan till exempel om urinering, tarmfunktion, och remiss till en sexolog 
när behoven fanns. God personlig kontakt med vårdpersonal beskrevs som en viktig 
komponent för att få ut det mesta av rehabiliteringen. De flesta männen i studien hade 
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bra samtal med sjuksköterskorna och de var nöjda med deras insatser. En del av 
deltagarna ville ha mer konkreta initiativ i sjuksköterskas rådgörande roll. För andra 
män i studien var ett möte med en sjukgymnast det som var av relevans. Möte med 
information om risken för minskad muskelstyrka på grund av behandlingen med 
androgen deprivation terapi (ADT), vilket är en typ av hormonterapi för patienter med 
prostatacancer, vägledning om bäckenbotten och fysiska övningar var också relevanta. 
Bäckenbottensövningar, motion och att vara mer aktiva i allmänhet gav patienterna i 
studien positiva upplevelser.  En del uppskattade att kunna bevara en normal vardag 
men de flesta gjorde samma saker som tidigare dock hade de anpassat sitt liv till de täta 
toalettbesöken. Männen hanterade ofta de negativa effekterna av behandlingen bra 
själva, men de välkomnade råd från de professionella, t ex psylliumfrön för skötsel av 
magen och kontroll av avföringen. Deltagarna försökte upprätthålla normalitet, och 
trodde att en del av deras problem berodde på åldrande. Deltagarna upplevde att humor 
var viktigt för dem och det uppskattandes av de flesta männen i studien. Humor 
användes för att ha fokus på något annat och för att kunna glädjas en stund. Vidare 
beskriver Dieperink et al. (2013, ss. 549–559) att sjuksköterskan beskrevs som en 
omtänksam, flexibel och humoristisk person av deltagarna i studien. Denna humor var 
viktigt för patienterna och gjorde att de kände sig levande. Behandlingen med androgen 
deprivation terapi beskrevs på olika sätt av männen i studierna. Patienterna i studien 
beskrev att vårdpersonalens brist i information om behandlingens negativa effekter och 
varaktigheten samt när motsägelsefulla uppgifter framfördes skapade osäkerhet för 
patienterna. En man i studien hade inte informerats om de sexuella konsekvenser som 
behandlingen innebar, men de andra kände sig välinformerade om dessa. De flesta 
männen i studien ville ha bättre information om hur länge de negativa effekterna skulle 
kvarstå efter avslutad behandling. Negativa effekter av behandling beskrevs som 
relaterad till urinblåsan och tarmarna. Dessa problem var vanliga i det akuta skedet av 
behandlingen med strålning mot prostatacancer men det minskade med tiden. De flesta 
av deltagarna beskrev irriterad urinblåsa som symtom, vilket krävde tömning ungefär tre 
gånger varje natt och för vissa även varannan timme under dagen. Påverkan på 
sexualiteten beskrevs också som betydande, även om deltagarna var överens om att 
andra saker också var viktiga. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och vid prostatacancer finns 
en risk för metastasering det vill säga att cancercellerna sprider sig till andra organ om 
inte cancern upptäcks i ett tidigt stadium. Därför är det viktigt att patienten får rätt 
undersökning och behandling i tid. En vanlig behandling som finns är borttagning av 
prostatakörteln i form av prostatektomi. Patienter som genomgår prostatektomi får ofta 
olika besvär i form av urinläckage och impotens. Det är betydelsefullt för vårdandet av 
dessa patienter att sjuksköterskan har kunskap om vilka de vanligaste biverkningar är 
och hur dessa påverkar patientens upplevelser. Det är viktigt att kunna uppmärksamma 
och bemöta männen i deras sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande som kan 
uppkomma till följd av radikal prostatektomi. Kunskapen behövs för att kunna ge råd 
med och undervisa patienten om hur biverkningarna kan lindras och avhjälpas på bästa 
sätt.  
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SYFTE 
Syftet är att belysa patientens upplevelser av de biverkningar som följer efter att ha 
genomgått en radikal prostatektomi i samband med prostatacancer. 
 
 
METOD  
En litteraturöversikt är ett sätt att sammanställa forskning inom ett visst område, den är 
också en lämplig metod för ett examensarbete på kandidatnivå. Med hjälp av Fribergs 
(2012, ss. 133-143) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar har elva 
vetenskapliga artiklar kritiskt granskats och värderats i resultatet samt ytterligare två 
vetenskapliga artiklar till diskussionsdelen. Axelssons (2012, s. 213) översiktstabell har 
använts för att sammanföra artiklarnas innehåll, se bilaga 2. 
 

Datainsamling 
Inklusionskriterier och Exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för artikelsökningen var att artiklarna var kvalitativa eller 
kvantitativa och specificerade inom ramen för männens upplevelser av prostatacancer 
och prostatektomi. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara Peer reviewed, 
vilket innebär att de skulle vara vetenskapligt granskade. Exklusionskriterier var att 
artiklarna inte skulle vara publicerade före 2005, för att på så vis kunna sammanställa 
den senaste forskningen.  
 
Litteratursökning 
Sökningen har gjorts i databaserna PubMed som har inriktning mot vård och medicin, 
samt Cinahl med inriktning mot Vård och Omsorg. Sökningen gjordes med hjälp av 
sökorden: prostatectomy, surgery, prostate cancer, och experience. Vi kombinerade 
orden prostatectomy med experience, prostate surgery med experience. Många artiklar 
valdes bort på ett tidigt stadie på grund av att de enligt abstrakten inte motsvarade vårt 
syfte, de var inriktade på kirurgi och gällde inte patientens upplevelser. Ett stort antal 
artiklar valdes också bort därför att titeln inte var ”rätt”, det vill säga det stod inte 
”prostatektomi”. Exempelvis om titeln var ”hormonbehandling” så uteslöt vi den 
eftersom vi var intresserade av att ha prostatektomi som behandling och inte 
hormonbehandling. De vetenskapliga artiklarna som ingick i denna litteraturstudie var 
ifrån Brasilien, Canada, Irland, Nederländerna, Sverige och USA. 
 

Analys 
Fribergs (2012, ss. 133-143) granskningsmall har använts vid granskning och analys av 
artiklarna som har valts ut. Att läsa igenom artiklarna flera gånger för att kunna få en 
bra uppfattning om vad artiklarna handlar om är en viktig del av arbetsprocessen för att 
kunna göra en bra analys. Nästa steg är att hitta det väsentliga i varje artikels resultat, 
som svarar an på problemformuleringen i litteraturstudien. Därefter sammanställs allt 
väsentligt av artiklarnas resultat, följt av sökningen efter likheter och skillnader av de 
olika studierna i artiklarna. I det sista steget ska nya teman och underteman identifieras 
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som passar till resultaten av alla granskade artiklar.  Författarna började med att läsa 
igenom alla artiklar för att få en helhetsuppfattning av artiklarnas innehåll. Sedan 
fördelade vi artiklarna ömsesidigt. För att se likheter och skillnader skrev vi upp det 
väsentligaste i varje artikel. Sedan sammanställdes allt det väsentliga för att därefter 
bilda fyra olika teman med olika underteman. Alla artiklar granskades och efter 
granskningen försvann två artiklar av de som hade valts för granskningen. De teman 
och underteman som valdes från början justerades kontinuerligt under arbetets gång och 
med tiden utvecklades de och växte tydligt fram. Slutligen formulerades de tema och 
underteman som passade in på innehållet och dessa användes i resultatet. På grund av 
detta har de olika tema och underteman omformulerats och en del underteman fallit 
bort. Från början var det tre teman och sex underteman vilket slutligen blev fyra teman 
med fyra underteman. 
 
 
RESULTAT 
I studiens resultat redovisas patienters upplevelser av de biverkningar som följer efter 
att ha genomgått en radikal prostatektomi i samband med prostatacancer. Resultatet 
presenteras utifrån teman med tillhörande underteman. En översiktstabell med 
resultatets teman och underteman finns i tabell 1 nedan.  
 
Tema Undertema 
Att vara inkontinent  
 

Självbild och självkänsla förändras  
Att kunna vara aktiv 
 

Att vara impotent  
 

Intima relationer 
Manlighet och identitet  
 

Existentiella tankar 
 

 

Behovet av stöd och uppföljning  

 
Att vara inkontinent  
Att hantera och leva med biverkningar i form av urininkontinens är en av de vanligaste 
biverkningarna som uppstår efter prostatektomi vid behandlingen av prostatacancer. Det 
här temat behandlar hur självkänslan påverkas, vad det innebär att få en kateter, 
förebyggande åtgärder och att hitta nya aktiviteter i tillvaron. 
 

Självbild och självkänsla förändras 
Waller och Pattison (2012, ss. 370-371) beskriver i en studie att alla män som 
genomgått prostatektomi fick en kvarliggande kateter i urinröret till urinblåsan. Katetern 
beskrevs av männen som allmänt obekväm och uppfattades som ett stort hinder för att 
återfå sin känsla av kontroll över sin kropp. Männen ville i största mån dölja sitt ena ben 
för att inte blotta kateterpåsen på grund av oro för hur allmänheten skulle reagera och 
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rädsla för stigmatisering. I en studie av Milne, Spiers och Moore (2008, ss. 768-771) 
beskrivs det att männen förstod behovet av att få sina katetrar postoperativt och kände 
sig redo inför det. En del män var ändå mindre förberedda och tyckte det var hemskt att 
få en kateter. De tyckte hela proceduren hade varit en enkel match utan katetern. En del 
män ville enligt Waller och Pattison (2012, ss. 370-371) inte gå ut överhuvudtaget så 
länge de hade katetern. Men när väl katetern hade avlägsnats uttryckte de en enorm 
lättnad eftersom det visade på ett stort steg till återhämtning. Men alla män var tyvärr 
inte kontinenta efter borttagandet av katetern. För en del män kom inkontinensen som 
en chock. Att återfå urinkontroll blev primärt fokus för dessa män efter att katetern 
avlägsnat. De upplevde tränings- och stressinkontinens under de första veckorna men 
därefter övergick det mest till stressinkontinens. Trots chocken uppfattades 
inkontinensen mer som en del av läkningsprocessen snarare än ett tecken på att något 
var fel. Det var hanterbart och tillfälligt (Waller & Pattison 2012, ss. 370-371).  
 
Urininkontinens resulterade ofta i ett behov av att använda blöjor dagligen som en 
försiktighetsåtgärd. Trots detta behövde de även ibland byta kläder (Hedestig, Sandman, 
Tomic, & Widmar 2005, s. 682). Att lära sig hantera och acceptera sin nya livssituation 
med de biverkningar som tillkommer är inte helt lätt. Waller och Pattison (2012, ss. 
371-372) beskriver vidare att inkontinensen framkallade känslor av skam, förtvivlan och 
att känna sig barnslig. För en del män förknippades problemet med ålderdom.  
 

Att kunna vara aktiv 
En del män upplevde en förändring efter sin behandling, en upplevelse av att ha blivit 
en förändrad man, med en minskad fysisk förmåga. Män som tidigare varit fysiskt 
aktiva genom motion, snöskottning eller tunga lyft valde att inte längre hålla på med 
dessa aktiviteter, eftersom detta förvärrade urininkontinensen. Andra faktorer som 
förvärrade inkontinensen var stress, kyla, nysningar, hosta och att resa sig från en stol. 
De fick istället hitta nya aktiviteter i tillvaron enligt Hedestig et al. (2005, s. 682). 
Aktiviteter som att vistas i skog och natur, fiska och spela golf för att vara i nuet 
underlättade för dem att glömma problemen för en stund och på så sätt minska ångesten 
och oron. För att försöka kontrollera sitt urinläckage tänkte männen på hur mycket 
vätska de drack varje dag, frekvensen av toalettbesök, hur de klädde sig när de skulle ut 
i kallt väder och att undvika ”stressiga” situationer. Det fanns alltid en oro över 
urinlukten, det vill säga att vänner och omgivningen skulle känna doften av urin 
(Hedestig et al. 2005, ss. 683-684). 
 
En del män föredrog, enligt Milne, Spiers och Moore (2008, ss. 768-771) att använda 
toalettpapper som de stoppade i sina underkläder istället för inkontinensskydd. Andra 
förebyggande åtgärder som enligt Waller och Pattison (2012, s. 373) gav en känsla av 
kontroll över sin inkontinens var att undvika alkohol och inte dricka nära läggdags. Män 
som ingick i studien upplevde även skam över att bära blöjor, rädsla för urinlukt och att 
blöjan skulle synas. De flesta av männen valde trotts detta att behålla inkontinensskydd. 
De få som istället föredrog att inte använda blöja vara istället mycket noga med sin 
personliga hygien och använde mörka kläder för att undvika att eventuellt läckage 
skulle synas på byxorna (Waller & Pattison 2012, s. 373).  
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I en annan studie av Maliski, Rivera, Connor och Lopez (2008, s. 1615) upplevde män 
rädsla över att inte kunna kontrollera sin urin. Att drabbas av ett ofrivilligt läckage, så 
att det skulle bli synligt för andra, var ett hinder för att ta sig till arbetet för en del män. 
Medan andra män inte tyckte att deras urininkontinens hindrade dem från att gå till 
arbetet (Maliski et al. 2008, s. 1615). I allmänhet blev männen chockade över 
urininkontinensens svårighetsgrad, männen uttryckte ett överväldigande behov av att 
återta kontrollen över sitt dagliga liv genom att återvända till preoperativa aktiviteter. 
Fysisk aktivitet som promenader till exempel gav dem en positiv känsla (Milne, Spiers 
& Moore, 2008, ss. 768-771). 
 
I en studie av Baena de Moraes Lopez, Higa, Nogueira Cordeiro, Aparecida Rodrigues 
Estapé, Arturo Levi D´Ancona, och Ribeiro Turato (2012, s. 93) upplevde männen 
maktlöshet och en känsla av förlust i att ha förlorat kontrollen över sin urinblåsa. En 
förlust över att inte kunna vara lika aktiv och kunna arbeta inom sitt yrke lika mycket 
som förr, eller att inte kunna jobba alls. Inom sig upplevde de fortfarande att de hade 
kraften och viljan att kunna arbeta. En del av männen kunde inte heller kontrollera sin 
urin vid ljudet av spolande kranvatten. Vid aktiviteter och händelser som triggar igång 
urinblåsan krävdes uppmärksamhet eller koncentration för att undvika urinläckage 
(Baena de Moraes Lopez et al. 2012, s. 93). 
 

Att vara impotent  
Att vara impotent är en av de svåra biverkningarna som kan bestå efter kirurgisk 
borttagning av prostatakörteln vilket påverkar männens syn på sin kropp, identitet och 
sexualitet. Dessa biverkningar beskrivs i de flesta av artiklarna.  
 

Intima relationer 
Klaeson, Sandell och Berterö (2012, ss. 1188-1189) beskriver att attraktion till det 
motsatta könet minskade eller förvann helt för vissa män, det förändrade männens syn 
på sig själva. En av personerna i studien hade förlorat intresset för kvinnor i allmänhet, 
vilket ledde till att han även förlorade sitt intresse för sin egen fru. Männen i studien 
upplevde en skillnad i självkänslan mellan den man de en gång hade varit jämfört med 
den man de hade blivit efter operationen. Detta medförde att män förlorade sin vanliga 
kroppsuppfattning på liknande sätt som en man som har förlorat en lem som upplever 
fantomsmärta eller en man som har förlorat libido och/eller erektil funktion (Klaeson, 
Sandell och Berterö (2012, ss. 1188-1189). 
 
I studien av Milne, Spiers och Moore (2008, ss. 768-771) var erektil dysfunktion ett 
vanligt diskussionsämne som utgjorde stor oro bland männen, som alla rapporterade 
minskad förmåga att få eller behålla en erektion. De flesta män erkände att sex var en 
viktig del av deras liv och var inte villiga att acceptera dysfunktionen. En man påpekade 
att han ofta var deprimerad och att hans erektila dysfunktion hade påverkat hans 
äktenskap allvarligt. Klaeson, Sandell och Berterö (2012, ss. 1188-1189) beskriver att 
livsvärlden för en person i studien påverkats eftersom han levde i en ny relation med en 
kvinna och var därför rädd att hon skulle lämna honom på grund av hans nedsatta 
libido. Svårigheter med den sexuella relationen till sin partner och rädsla av att förlora 
sin partner för att inte kunna ha sex gav männen negativa tankar.  
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Milne, Spiers och Moore (2008, ss.768-771) menar att männen verkade behöva 
professionell vägledning för att hantera effekterna av erektil dysfunktion och att få ett 
större utbud och tillgång av terapi. Medan männen associerade sexuell förmåga till 
deras självkänsla, fokuserade deras fruar istället på vikten av hälsa och ett cancerfritt 
liv. Enligt Korfage, Hak, De Koning och Essink-Bot (2006, ss. 914) antydde de män, 
som var sjuttio år eller äldre, att andra saker var viktigare än sexlivet. Relationen med 
deras fru hade vid den tiden blivit så pass djup och annorlunda att de ansåg att vid den 
höga åldern som de var i, var sex inte lika betydelsefullt.  
Klaeson, Sandell & Berterö (2012, s. 1191) belyser att vissa män upplevde samlag som 
närhet och intimitet till sin partner. Men när libido inte längre var stark och påträngande 
fick männen hitta nya sätt att koppla av och njuta med sin partner. De män som hade 
diskuterat sin behandling med sin fru gällande risken för sexuellt negativa biverkningar 
var mer avslappnade än de män som inte hade gjort det. Detta hade positiva 
konsekvenser för känslor av intimitet. Sexuella relationer kan också forma sig in i nya 
strukturer av fysisk närhet där inte enbart samlag var viktigt. 
 
Korfage et al. (2006, ss. 914) menar att männen i studien förstod att yngre män såg 
annorlunda på den saken. Alla män, sjuttio år eller äldre upplevde ändå hälsa trots 
sexuell dysfunktion. De ansåg att det var deras höga ålder som var orsaken till 
erektionsproblemet. Det var naturligt och därför fanns ingen anledning till att behöva 
grubbla över att inte kunna få erektion. En del män tyckte att både urininkontinens och 
sexuell dysfunktion var irrelevant för deras hälsa. De hade vant sig vid biverkningarna 
och helt enkelt accepterat dem. För dem var det inga riktiga hälsoproblem utan små 
olägenheter/bagateller som de kunde leva med (Korfage et al. 2006 ss. 915-916). 
 
En kvantitativ studie av Tavlarides, Ames, Diehl, Joseph, Castle, Thiel, Broderick och 
Parker (2012, ss. 1329-1332) visade att yngre män hade högre ångest efter 
prostatektomi än äldre män. Resultatet visade också att dessa yngre män hade 
rapporterat lägre sexuell tillfredställelse och funktion. Klaeson, Sandell och Berterö 
(2012, s. 1191) menar att vissa män upplever skuld- och skamkänslor när de drabbas av 
erektil dysfunktion. Dessa känslor var privata och förkroppsligade upplevelser som 
påverkade männens självkänsla negativt. Tankar om att inte kunna fungera sexuellt och 
rädslan av att bli övergiven av sin partner påverkade männens emotionella tillstånd, 
humör och självförtroende. Förlusten uppfattades som stor och de sörjde den.  
 
Manlighet och identitet  
Klaeson, Sandell och Berterö (2012, s. 1191) menar att intimitet handlar om att ge 
uppmärksamhet till varandra, att ta hand om varandra, visa omtanke och handlar inte 
bara om samlag. Sexuella förmågor som tidigare uppfattats som funktionella, 
presenterade sig nu som ett "hinder" för kroppen. Justeringar upplevdes som främmande 
och avvikande detta gjorde att den grundläggande relationen mellan kropp och värld 
hade förändrats för männen. Användningen av tekniska sexhjälpmedel var i vissa fall 
framgångsrik när libido och lust inte längre var närvarande och när motivationen att 
inleda samlag hade minskat. 
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Enligt Maliski et al. (2008, s. 1614) var männens identitet kopplade till traditionella 
föreställningar om manlighet, som i sin tur var relaterade till arbete, självkontroll, 
styrka, sexuell förmåga och självständighet. Förmåga att kunna arbeta fysiskt var en 
viktig del i det som männen tyckte var kännetecknade för att vara en man i denna studie. 
Den fysiska styrkan var viktig för männen för att de skulle känna sig dugliga i sitt arbete 
och klara av sin vardag. Förmågan att arbeta var nära knuten till de maskulina värdena 
att kunna skydda sin familj och ge den ekonomisk trygghet, samt att arbetet var en 
viktig social mötesplats. I en studie av Klaeson, Sandell och Berterö (2012, ss. 1188-
1189) beskrivs att männens självkänsla förändrades när de blev sjuka i prostatacancer. 
Männens tankar på behandlingen av sjukdomen gav dem en känsla av att deras kropp 
förvandlas till ett objekt. Detta gjorde dem sårbara vilket kom till uttryck i ångest och en 
känsla av ofullständighet. Cancern hade en skadlig effekt i detta avseende i synnerhet 
till följd av rollförändringar relaterade till genus som väckts av den nya livssituationen. 
Glädjen som de tidigare hade i samband med intimitet, erotiska fantasier och sexuell 
njutning försvann med minskad sexuell funktion efter behandling.  
Vidare beskriver Klaeson, Sandell och Berterö (2012, s. 1190) att det fanns en acceptans 
för männen i studien att ha en avtagande sexuell förmåga i samband med åldrandet men 
att kunna bevara en sexuell relation även upp i åldrarna innebar en upplevelse av att 
vara frisk och känna sig ung.  
 
Milne, Spiers och Moore (2008, ss. 768-771) beskriver att när männen befann sig på 
sjukhuset kände de sig obekväma och olyckliga över situationen. De upplevde att 
patientkläderna som erbjöds på sjukhuset var patetiska och att då dessutom bära en blöja 
upplevdes som mycket jobbigt, vilket försämrade deras självkänsla. Waller och Pattison 
(2012, ss. 373-374) menar att flera män ansåg sig ha "tur" över att vara vid liv och hade 
omvärderat sina liv i synnerhet med avseende på deras relationer och framtida mål. Att 
vara beroende av vänner och familj ansåg männen hotade deras manlighet. Det blev 
förändringar i de sociala rollerna inom familj och bekantskapskrets. Frun började till 
exempel ta på sig en ledande och beskyddande roll som framkallade känslor av 
underlägsenhet. Även en känsla av svaghet infann sig då frun bar på matkassorna istället 
för mannen själv eller i och med att hon kunde hålla ett högre gångtempo. Männen 
önskade att situationen skulle vara som förr, innan operationen.  
 
I studien av Klaeson, Sandell och Berterö (2012, s. 1190) beskrivs att det inte räckte för 
männen att ha blivit av med cancertumören efter kirurgin för att de skulle känna sig 
friska. Det fanns fortfarande en känsla av att de inte var kompletta män, så som de 
upplevde sig vara före behandlingen. En del upplevde att de var som en halv man efter 
behandlingen. En del män tyckte om att gå och träffa en stödgrupp för att prata ut och 
diskutera sin hälsosituation med andra män, medan andra inte alls ville det. De tyckte 
det var pinsamt att diskutera saker som blöjor, vått i sängen, medicinska frågor och om 
sina känslor tillsammans med andra män. Männen tänkte att de förmodligen skulle må 
sämre om de tog hjälp utifrån. Det skulle kännas sämre för deras värdighet och 
integritet. Männen ville visa sig självständiga och visa att de kunde klara sin situation 
helt själv. Det skulle göra dem till en starkare person ansåg de (Waller & Pattison 2012, 
ss. 373-374). 
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Existentiella tankar  
Enligt Maliski, Husain, Connor och Litwin (2010, s. 756) är andlighet en dimension 
som hör till hälsan. Tro och hopp berör människans andliga dimensioner och därmed 
också hennes hälsa. En del män med prostatacancer fick hopp genom att tro på det 
andliga, det gav dem kraft att kunna leva med de livsförändringar som följde av 
prostatacancern. Tankar och tro på andlighet gav inte bara djup mening i livet utan det 
gjorde också att de drabbade kunde sätta prostatacancern i perspektiv till sin hälsa. Det 
hjälpte dem att se sjukdomen mer som en utmaning som måste övervinnas i livet, i 
motsats till ett hinder och något som de måste böja sig för. De syften och mål som de 
satte med stöd av tro hjälpte dem att erövra sin rädsla för döden och acceptera sin 
prostatacancer. Viljan att kämpa gav dem styrka och optimism vilket gav bättre 
möjligheter för att kunna återhämta sig från cancern (Maliski et al. 2010, s. 756 ).   
 
De flesta män som enligt Hedestig et al. (2005, ss. 682-684) genomgått radikal 
prostatektomi har omvärderat sina liv om vad som var värdefullt och viktigt efter sin 
operation. Flertalet av männen ville hålla sina innersta tankar för sig själva, tankar om 
framtiden, prognosen och döden. Känslor om att vara en stympad människa, med ett 
förändrat sexliv, och med en avtagande fysisk styrka var andra tankar som kom upp. 
I en studie av Klaeson, Sandell och Berterö (2012, s. 1190) beskrivs att prostatakörteln 
var symboliskt viktig i männens livsvärld och när den opererades bort påverkades 
männen negativt inombords. För vissa var det svårt att förstå de biologiska och 
praktiska funktioner som prostatakörteln hade för kroppen och de pratade inte om det. 
Det fanns svårigheter för män att prata om privata/intima kroppsliga problem vilket inte 
heller uppmuntrades av vårdpersonal.  
 
Hedestig et al. (2005, ss. 682-682) menar att en del män utryckte, oro, ångest, och 
ledsamhet inför framtiden eftersom de helst ville fortsätta leva sitt ”vanliga” liv som det 
var förr, innan sjukdom och operation. Klaeson, Sandell och Berterö (2012, s. 1191) 
beskriver att de flesta män upplevde ett hot mot sin existens när deras sexuella förmåga 
hade försvunnit, detta hot gjorde männen sårbara. I en kvantitativ studie av 
Thorsteinsdottir, Hedelin, Stranne, Valdimarsdóttir och Wilderäng (2013, ss. 5-8) var 
syftet att studera förekomsten av negativa tankar hos män som genomgått radikal 
prostatektomi. Resultatet i studien visade att 593 män hade negativa tankar som ångest 
och nedstämdhet efter operationen. 
 

Behovet av stöd och uppföljning 
Alla män som fått behandling för prostatacancer behöver få regelbunden uppföljning, 
uppföljning med adekvat information om prognos och framtid. Vidare att kontrollera att 
cancern håller sig i schack så att den inte kommer tillbaka och sprider sig. 
 
Hedestig et al. (2005, ss. 682-684) framhäver att männen i studien tyckte att det var 
viktigt att få träffa samma läkare inför varje återbesök på sjukhuset för kontroll, den 
läkare som hade varit delaktig i behandlingen. För de flesta män innebar det en ökad 
trygghet och förtroende eftersom kontakten då blev mer tillfredställande och mindre 
ytlig. Ifall de kände sin läkare väl så var det lättare för dem att öppna sig och prata. Om 
de träffade en ny läkare trodde de att han eller hon skulle komma med nya idéer, vilket 
inte skulle kännas bra. Vidare så uttryckte männen ett behov av att få träffa andra män 
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som genomgått samma behandling för att dela erfarenheter med varandra. Fokus för 
deras samtal var biverkningar som urinläckage och träningsmetoder och tips för att 
minska detta problem. Det var viktigt att ha någon att jämföra sin egen situation med 
(Hedestig et al. 2005, ss. 682-684).  
 
I en studie gjord av Walsh och Hegarty (2010, s. 127) redogörs för att män behöver 
någon form av stöd när de står inför en livsförändrande operation och under hela resan 
efteråt. En man talade om bristen på stöd. Det var först ett år efter operationen han fick 
kännedom och kom i kontakt med en stödgrupp, där han kunde få någon att tala med. 
Mannen kände sig nere under det första året och tyckte att en stödgrupp skulle vara en 
stor hjälp. Däremot varierade det vilken typ av stöd männen upplevde som viktigast. 
Kamratstöd, det vill säga stöd som tillhandahålls av andra män som själva genomgått 
prostatektomi och haft liknande upplevelser, tyckte de flesta män var viktigast (Walsh 
& Hegarty 2010, s. 127). Däremot hade männen delade meningar om nivån av stödet 
ifrån sjukvårdspersonalen. Enligt Walsh och Hegarty (2012, s. 127) ansåg en man att 
sjukvårdspersonalen inte hade informerat honom om att en stödgrupp fanns att kontakta 
efter operationen. En annan man upplevde däremot ett enormt stöd från personalen på 
sjukhuset. Vikten av att lyssna och ”vara där” betonades av mannen. Några få av 
männen tyckte dock att det var svårt att prata om sina behov med en kvinnlig vårdare 
(Walsh & Hegarty 2010, s. 127). 
 
I studien av Milne, Spiers och Moore (2008, ss. 768-771) beskrivs att laparoskopisk 
prostatektomi innebär förkortad vårdtid. Männen hade delade meningar om förkortad 
vårdtid var en fördel eller nackdel. En del män ville hem så fort som möjligt, redan på 
andra postoperativa dagen, andra män ville gärna stanna kvar på sjukhuset två eller tre 
dagar till. Vidare beskriver Milne, Spiers och Moore (2008, ss. 768-771) att en man som 
hade skrivits ut dag två postoperativt, behövde läggas in igen på avdelningen efter en 
vecka på grund av magsmärtor. Mannen var mycket upprörd över detta och förstod inte 
varför han skulle skrivas ut så tidigt, han tyckte att det bara handlade om att sjukvården 
skulle spara pengar. Skulle det uppstå komplikationer senare i hemmet för männen, så 
pass att de skulle behövas läggas in igen, kostar det förmodligen dubbelt så mycket för 
sjukhuset än om det hade behållit männen en eller två dagar extra från början. Männen 
som blivit utskrivna innan de fått sin första defekation efter operationen och får den 
första gången i hemmet upplevde obehag i samband med detta. 
 
Även ångest uppstod därför att det i hemmet saknades den professionella hjälp som 
fanns att tillgå på ett sjukhus. En del män fördes akut till sjukhuset igen med ambulans 
på grund av sina smärtor. De männen antydde att sjukvården inte borde skriva ut 
prostatapatienter förrän de fått sin första avföring och vet att allt fungerar som det ska 
(Milne, Spiers & Moore, 2008, ss. 768-771). Enligt Waller och Pattison (2012, s. 374) 
upplevde några män i studien att uppföljning av telefonsamtal skulle vara mer 
fördelaktigt än att behöva besöka öppenvårdscentral eller sjukhus för postoperativa 
kontroller. De ansåg att det tog tid och var onödigt att behöva åka till sjukhuset eller 
vårdcentral om de mådde bra och inte upplevde några besvär.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Att vara inkontinent tas upp som en vanlig biverkning efter prostatektomi vid 
behandling av prostatacancer. I en kvantitativ studie (Gacci, Carini, Simonato, 
Imbimbo, Gontero, Griganti, De Cobelli, Fulcoli, Martorana, Nicita, Mirone & 
Carmignani 2011, s. 9) framkom att de flesta männen som hade genomgått radikal 
prostatektomi, drabbades av urininkontinens en månad efter ingreppet. Vidare beskrivs i 
samma studie att en del män blir helt kontinent efter en månads rehabilitering, medan 
för andra män var inkontinensen ett kvarstående faktum, inkontinensbesvär av olika 
svårighetsgrader.   
 
Upplevelsen av skam kommer att prägla lidandet då individens värdighet kränks eller 
hotas menar Wiklund (2003, s. 144). När den yttre världen inte längre stämmer överens 
med individens inre värld kan det leda till upplevelse av kaos och meningslöshet vilket i 
sin tur kan leda till skamkänslor. Dessa känslor hotar människans värld och upplevelse 
av enhet och sammanhang. För att bemästra sin skam och sitt lidande som uppstår kan 
människan ta till olika strategier för att kunna återvinna en känsla av kontroll, en av 
dessa kan vara att individen drar sig undan. För en del män uppkom skamkänslor vid 
urininkontinens, skam över att bära blöjor, rädsla för urinlukt men även för att blöjan 
skulle synas (Waller & Pattison 2012, s. 373). På grund av dessa känslor slutade en del 
att använda blöja. Urininkontinens framkallade även känslor av förtvivlan och att känna 
sig barnslig eller gammal. Detta kan tolkas precis som beskrivs enligt Wiklund (2003, s. 
144) att skamkänslan hotar människans upplevelse av enhet och sammanhang.  
 
En del män upplevde även att urininkontinensen hade förändrat deras kroppar vilket 
medförde upplevelser av förändrad livssituation. Männens tillgång till världen 
förändrades efter att ha genomgått prostatektomi eftersom de fick en kvarliggande 
kateter och fick börja använda blöjor. Enligt Dahlberg och Segesten (2012, ss. 131-132) 
är den levda kroppen bärande av minnen, erfarenheter, tankar, upplevelser och känslor. 
Tankar och känslor kan inte separeras från kroppen, det kroppsliga kan inte särskilja sig 
från det själsliga och på det viset kan kroppen inte betraktas som ett objekt utan måste 
ses som ett subjekt, som en väsentlig del av den personliga identiteten. De flesta män i 
studierna upplevde att de hade förändrats efter att de hade behandlats. Biverkningarna 
efter behandlingen påverkade inte bara deras kropp utan också bilden som de hade av 
sig själva. Männen saknade det liv de hade innan sjukdomen, när de var friska, minnen 
av att vara en frisk man utan cancer och utan inkontinens och impotens och ha ett aktivt 
sexliv tyngde dem, det fanns en längtan till det gamla jaget.  
 
Enligt Eriksson (1994 se Wiklund 2003, s. 144) berör livslidande hela människans 
livssituation. Författarna anser att i ett äktenskap eller i någon form av relation, två 
individer emellan, ingår intimitet som en del i relationen. I intimitet ingår bland annat 
sexuellt umgänge.  
 
Att var impotent och inte fungera som man var innan sjukdomen kan innebära att 
känslan av värdighet hotas och känslor av skam kan uppstå (Klaeson, Sandell & Berterö 
2012, s. 1191). Wiklund (2003, s. 111) menar att om värdigheten är hotad, och 
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människan inte kan vara den man är eller är ämnad att vara, så genomsyras ens existens 
av skam. Det i sin tur kan göra att skamkänslan hotar människans upplevelse av enhet 
och sammanhang. En del män kunde inte genomföra samlag, vilket gav skamkänslor 
(Klaeson, Sandell & Berterö 2012, s. 1191). Det i sin tur hotade deras upplevelse av att 
vara en helt fungerande man. 
 
Skam uppkom även vid urininkontinens (Waller & Pattison 2012, ss. 371-372). En del 
män upplevde skam över att bära blöjor, rädsla för urinlukt och att blöjan skulle synas 
och därför slutade en del att bära blöja. Urininkontinens framkallade även känslor av 
förtvivlan och att känna sig barnslig eller gammal. När det gäller urininkontinens 
upplevde en del män att urininkontinens hade förändrats deras kroppar och med detta 
följde en förändrad livssituation. Männens tillgång till världen förändrades efter att ha 
genomgått prostatektomi eftersom de fick en kvarliggande kateter och fick börja 
använda blöjor. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 131-132) menar att den levda kroppen 
är ens tillgång till världen och till livet. ”Vi är” vår kropp och genom den kan vi förstå 
oss själva och andra samt nå ut till resten av världen. När en förändring sker i kroppen 
medför det också en förändring av tillgången till världen och till livet (Dahlberg & 
Segesten 2012, ss. 131-132). 
 
Biverkningarna av prostatektomi påverkar männens självbild av sig själva (Waller & 
Pattison 2012, ss. 370-371). I flera av studierna togs impotens upp som en svår 
upplevelse som starkt påverkade männens manlighet och impotensen upplevdes av 
många män i studierna som en svår åkomma. Det påverkade männens självkänsla och 
upplevelse av självkontroll negativt eftersom manlighet, intimitet och fysiskstyrka 
förknippades med framgång för vissa män och när impotensen uppstod verkade dessa 
egenskaper försvagas. Det verkade som att impotensen påverkade männen starkt mer 
eller mindre beroende på vilken bakgrund de hade eller vilken kultur de tillhörde samt 
hur de hade uppfostrats och formats. Trotts att många män i studierna beskrev sina 
upplevelser av impotensen på liknade sätt, var det för en del män mycket svårare att 
leva med det och den bild som de hade fått av sig själva på grund av impotensen. 
Framför allt verkade det vara svårare för män som hade en stark kultur och en 
uppfostran med att ha en tydlig bild av hur en man ska vara och bete sig. Alltså en 
tydlig mansroll i samhället och i hemmet. För dessa män var det svårare att greppa och 
kontrollera känslorna som impotensen hade fört med sig. 
 
Männens bild av sig själva förändras vid sjukdom och behandling vilket framkommer 
tydligt i studierna. Författarna reflekterar över att detta stämmer bra överens med teorin 
om den levda kroppen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010 s. 131-133). Upplevelsen av 
vem man är och vad man är, har med identitet och självkänslan att göra och kan belysas 
genom teorin om kroppen som levd. Till den levda kroppen tillhör upplevelser och 
känslor som rör hela människan. En del av studierna tog upp att männen upplevde 
impotensen som ett hinder för deras kroppar i samband med sexuell förmåga. Detta 
påverkade, tillsammans med urininkontinensen deras manlighet negativt. Det togs upp 
att männens föreställningar om manlighet var kopplat till bland annat arbete, sexuell 
förmåga och självständighet och styrka. När en förändring sker i kroppen medför det 
också en förändring av tillgången till världen och till livet. Dessa förändringar blir mest 
tydliga när människan drabbas av sjukdom eller skada som leder till rädslor och ångest. 
Förändringar som sker påverkar inte bara den kroppsdelen som är skadad utan påverkar 



 20 

också hela människans existens (Dahlberg & Segesten 2010 s. 131-33). I flera av 
studierna framkom det att kunna arbeta fysiskt, var en viktig del i det som männen 
tyckte var karakteriserande för en man och för att kunna känna sig dugliga i sin vardag. 
Men när deras fysiska styrka minskade och orken inte fanns där i dagliga aktiviteter 
uppstod en känsla av svaghet. Männen blev då beroende av vänner och familj och det 
blev förändringar i de sociala rollerna. Till exempel när frun började ta på sig en 
ledande och beskyddande roll i hemmet, uppkom känslor av underlägsenhet som i sin 
tur hotade männens manlighet.  
  
Vidare menar Eriksson 1994 (se Wiklund 2003, s. 102) att en annan typ av lidande är 
sjukdomslidande, som är en direkt följd av sjukdomen och sjukdomssituationen. Till 
sjukdomslidande hör fysiska symtom som uppstår på grund av sjukdomen. De fysiska 
symtomen medför även vissa begränsningar och dessa begränsningar kan ge upphov till 
ett sjukdomslidande (Eriksson 1994, se Wiklund 2003, s. 102). Begränsningar i 
männens tillvaro yttrar sig i form av minskad fysik, urinläckage och sexuell aktivitet, 
vilket kan tolkas som sjukdomslindande som det beskrivs av Eriksson (1994 se Wiklund 
2003, s. 102). I en studie av Cecil, McCaughan och Parahook (2010, ss. 504-507) 
framkommer det att frågor som rör cancerbehandling och dess biverkningar var viktiga 
frågor för en del män. Männen i studien upplevde att cancern mer eller mindre hade 
förändrat deras liv och en del upplevde negativa förändringar i samband med 
biverkningarna medan andra upplevde det som mindre betydelsefullt. Detta styrker en 
del av det resultat som framkommer i studierna av Hedestig et al, och Klaeson, Sandell 
och Berterö och som tas upp i denna litteraturstudie. 
 

Metoddiskussion 
Sökningen av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, men antalet artiklar 
med kvalitativt innehåll var begränsat och svåra att finna. Nio kvalitativa artiklar 
hittades som alla innehöll väsentlig data som adekvat besvarade syftet. Två kvantitativa 
artiklar hittades som författarna ansåg innehålla bra och relevant information i 
förhållande till studiens syfte. De vetenskapliga artiklarna som ingick i denna 
litteraturstudie var ifrån Brasilien, Canada, Irland, Nederländerna, Sverige och USA. Att 
artiklarna representerar så många olika länder och kulturer styrker studiens giltighet. 
Likaså att studien innehåller såväl kvalitativa samt kvantitativa artiklar är också en 
styrka. Däremot kan en svaghet vara fenomenets känslighet och det är därför svårt att ge 
en rättvis bild. Men samtidigt måste författarna faktiskt lita på de kvalitativa intervjuer 
som presenteras i resultatet. Författarnas önskning var att helst göra en empirisk studie 
med kvalitativa intervjuer men dock fanns inte tidsmässig möjlighet att genomföra 
detta. Författarna ansåg också att ämnet var känsligt och var därför inte lämpligt att 
genomföra för studenter som inte hade erfarenhet inom kvalitativ intervjumetodik sedan 
tidigare. 
 
Vid analysen av artiklarnas data återkom liknande upplevelser och tankar i flertalet av 
artiklarna vilket gav ökad giltighet för studien. Av dessa liknande upplevelser 
utvecklade författarna successivt teman men denna process var inte helt lätt. Flertalet 
gånger ändrades teman för att bäst kunna anpassas efter den ”röda tråden” i resultatet.  
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SLUTSATSER 
Denna litteraturstudie har visat att de flesta män som genomgår radikal prostatektomi 
får svåra biverkningar. Dessa påverkar männens upplevelser, synen på sig själva men 
också sin syn på livet. Det är viktigt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har 
kännedom om dessa biverkningar. Resultatet har betydelse för vårdandet för att kunna 
bemöta mannens upplevelser på ett professionellt sätt. Denna kunskap kan också 
tillämpas då sjuksköterskan möter män som kommer att genomgå en radikal 
prostatektomi, för att informera och förbereda för behandlingen och risken för 
biverkningar. Sjuksköterskan och patientens familj och närstående kan stödja män i 
deras hälso- och rehabiliteringsprocesser.  
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Bilaga 1 
Översiktstabell över våra valda artiklar som är inkluderade. 
 

Författare, Årtal, 
Titel, Tidskrift 

Syfte Metod Urval Resultat 

Författare: Baena de 
Moraes Lopez, M-H., 
Higa, R., Nogueira 
Cordeiro, S., Aparecida 
Rodrigues Estapê, N., 
Arturo Levi D´Ancona, 
C., Ribeiro Turato, E. 
Årtal: 2012 
Titel: Life Experiences 
of Brazilian Men With 
Urinary Incontinence 
and Erectile 
Dysfunktion Following 
Radical Prostatectomy 
Tidskrift: J Wound 
Ostomy Continence 
Nurses 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka den 
psykosociala 
betydelsen och 
inverkan på 
livsstilen hos män i 
samband med 
erektil dysfunktion 
och urininkontinens  
efter radikal 
prostatektomi. 

Kvalitativ 
studie med 
hjälp av 
semistruktur-
erade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Männen 
intervjuades 
en gång. 
Genomsnittslä
ngden för 
intervjuerna 
var 37min. 

Tio män mellan 48 – 
74 år från sydöstra 
Brasilien intervjuades 
efter att ha genomgått 
radikal prostatektomi. 
Alla män genomgick 
behandlingen under 
perioden september 
2007 till februari 2009. 

Männen rapporterade svårigheter 
att hantera den fysiska och 
känslomässiga impotensen. De 
ansåg att erektil dysfunktion och 
urininkontinens försämrade deras 
självkänsla och manlighet. Det 
utlöste subjektiva känslor av 
maktlöshet och psykiskt lidande. 

Författare: Hedestig, 
O., Sandman, P-O., 
Tomic, R. och 
Widmark, A. 
Årtal: 2005 
Titel: Living after 
radical prostatectomy 
for localized prostate 
cancer: A qualitative 
analysis of patient 
narratives 
Tidskrift: Acta 
Oncologica 
 

Syftet med denna 
studie var att belysa 
mäns upplevelser 
efter radikal 
prostatektomi.  

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer som 
analyserades 
med hjälp av 
kvalitativ 
innehållsanaly
s. 

Tio män intervjuades 
efter att ha genomgått 
radikal prostatektomi. 
Männen var mellan 
61och 69år gammal 
och valds ut från en 
databas med 
registreringsuppgifter 
för prostatacancer 
patienter i 
Västerbotten, Sverige.  

Intervjuerna gav resultat på att 
männen led av oro, ängslan och 
ångest. De längtade efter livet 
som de hade levt innan diagnosen. 
Biverkningarna gjorde att männen 
kände sig som en förändrad man 
med ett förlorat sexliv och med en 
sänkt självkänsla 



 

  

Författare: Klaeson, 
K., Sandell, K., & 
Berterö, C. 
Årtal: 2012 
Titel: Sexuality in the 
Context of Prostate 
Cancer Narratives. 
Tidskrift: Qualitative 
Health Research 

Hur upplever män 
som diagnostiserats 
med prostatacancer 
sin sexualitet ur en 
livsvärlds 
perspektiv. 

 En kvalitativ 
narrativ studie, 
med kvalitativ 
intervju 

. Tio män som fick 
behandling för prostata 
cancer intervjuades. 
Fem av de männen 
valde sitt hem eller sin 
arbetsplats, 2 
valde sjukhuset, och de 
återstående tre valde ett 
rum i den svenska 
Cancerfonden byggnad. 

Män som diagnostiserats med 
prostatacancer undersöktes ur en 
livsvärlds perspektiv och hur de 
upplevelser sin sexualitet. Det 
som identifierades som viktigt 
delades in i fyra olika teman. 
Dessa var något som inte längre 
existerar, hotet mot manlighet, 
närhet och iscensatt manlighet. 
Livsvärlden för dessa män bestod 
av det dynamiska samspelet 
mellan att berövas på livets elixir 
och deras förmåga att ha och 
uppleva intimitet. De sörjde 
förlusten av sexualitet i samband 
med sin nya livssituation som 
hotade deras identitet. Deras 
kvinnliga partner var ett stort 
stöd, och tillsammans med henne 
kunde mannen se sig själv i sin 
nya livssituation och i bästa fall 
omvärdera och acceptera sin 
sexualitet. 
 

Författare: Korfage, I-
J., Hak, T., De Koning 
H-J., Essink-Bot, M-L. 
Årtal: 2006 
Titel: 
Patients`perceptions of 
the side-effects of 
prostate cancer 
treatment – A 
Qualitative interview 
study 
Tidskrift: Social 
Science & Medicine 

Syftet var att 
studera patienters 
uppfattningar om 
biverkningar som 
uppstod efter 
behandling för 
prostatacancer 

En kvalitativ 
studie. 
Semistruktur-
erade 
intervjuer i 
hemmet. 

Trettiotre män i 
Holland i åldrarna 60-
74 som fått behandling 
för prostata- cancer. 

Männen i studien uppfattade 
biverkningarna negativt men en 
del tyckte inte urininkontinens 
och erektil dysfunktion var 
relaterat till deras hälsa. De 
anpassade sig efter deras nya 
situation. 

Författare:  
Sally L. Maliski, Majid 
Husain, Sarah E. 
Connor, Mark S. 
Litwin. 
Årtal: 2010 
Titel: Alliance of 
Support for Low-
Income Latino Men 
with Prostate Cancer: 
God, Doctor, and Self 
Tidskrift: J Relig 
Health 

Syftet var att få en 
bättre uppfattning 
om hanteringen av 
behandlingsrelatera
de biverkningar 
bland 
låginkomsttagare, 
oförsäkrade 
Latinamerikanska 
män som 
behandlats för 
prostatacancer och 
hur det påverkar 
deras andlighets 
perspektiv. 
 

En kvalitativ 
designmetod. 
Intervjuer och 
telefoninter-
vjuer 
användes. 
Analys med 
hjälp av 
Grounded  
theory teknik 
(Strauss och 
Corbin 1998 

 Sextio latin-
amerikanska män 
intervjuades. Männen 
hade diagnosen 
prostatacancer och 
hade fått behandling 
för det. 

Resultatet visade att andlighet 
spelat en varierande och viktig 
roll i livet för dessa män med 
prostatacancer. Andlighet yttrar 
sig som tro och tillit till  
mäns berättelser. Den stora 
enhetlighet över transskript var en 
process som involverade  
bildandet av en allians av stöd. I 
denna allians ingår Gud, läkare, 
och dem själv. Efter diagnosen 
och denna allians ökar deras 
medvetenhet om sin egen 
dödlighet. Från  
denna allians fick männen stöd 
och styrka att hantera sjukdomen 
och dess effekter. Genom detta 
fick de hopp för framtiden, och 
fann ny existentiell mening. 



 

  

Författare: Sally L. 
Maliski 
Steve Rivera 
Sarah Connor 
Griselda Lopez 
University of 
California–Los 
Angeles, Los Angeles, 
California, USA 
Mark S. Litwin 
Årtal: 2008  
Titel: Renegotiating 
Masculine Identity 
After Prostate Cancer 
Treatment 
Tidskrift: Qualitative 
Health Research 
 

Syftet var att 
utveckla en 
beskrivande modell 
av processer som 
används av 
låginkomsttagare 
afroamerikanska/ 
svarta och latinska 
män för att 
upprätthålla 
maskulin identitet 
med prostatacancer 
behandlings 
relaterade symtom 

Kvalitativ 
metod 
användes.  
Grounded 
theory 
tekniker 
(Strauss & 
Corbin 1998) 

Nittio män intervjuades 
med semi strukturerade 
intervjuer.  
Sextio Latin-
amerikanska män och 
trettiofem 
afroamerikanska 
intervjuades 

 I denna studie undersöks den 
process genom vilken män 
upplever symtom relaterade till 
deras prostata cancer behandling 
och hur det påverkar deras känsla 
av maskulin 
identitet. Denna process har 
påverkats av tidigare levnads 
kulturella och sociala faktorer, 
detta visar sig tydligt vid de första 
symtomen av erektila dysfunktion 
och inkontinens vilket utmanade 
den maskulina 
identiteten.  
 

Författare: Milne, J-
L., Spiers, J-A., Moore, 
K-N. Årtal: 2008 
Titel: Men´s 
experiences following 
laparoscopic radical 
prostatectomy: A 
qualitative descriptive 
study 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies 

Syftet var att 
undersöka vad män 
upplever efter 
laparoskopisk 
radikal 
prostatektomi och 
hur adekvat deras 
pre- och 
postoperativa behov 
tillgodoses. 

En kvalitativ 
deskriptiv 
studie. Enskild 
intervju och 
folkgruppsinte
rvjuer.  

Nitton män i åldrarna 
46-76 som hade 
genomgått 
laparoskopisk radikal 
prostatektomi inom en 
tre-sex månaderspe-
riod. 

Män hade aktivt sökt information 
före operationen men var 
oförberedda av det obehag 
inkontinensen gav. Erektil 
dysfunktion var ett stort problem 
och de flesta män visste inte vart 
de skulle vända sig för att få 
hjälp. 

Författare: Tavlarides, 
A. Ames, S. Diehl, N. 
Joseph, W. Castle, E. 
Thiel, D. Broderick, G. 
Parker, S. 
Årtal: 2012 
Titel: Evaluation of the 
association of prostate 
cancer-specific anxiety 
with sexual function, 
depression and cancer 
aggressiveness in men 
1 year following 
surgical treatment for 
localized prostate 
cancer 
Tidskrift: Psycho-
Oncology 

Författarna tycker 
att även om oron 
bland män som 
genomgått 
kirurgiska ingrepp 
är väl 
dokumenterad är 
det fortfarande 
oklart hur denna 
oro påverkar 
specifika delar av 
mannens liv som 
kan ha en stor 
inverkan på hans 
överlevnad. Syftet 
var därför att 
undersöka detta och 
få en bättre inblick i 
hur det påverkar 
mannens liv. 
 

En kvantitativ 
studie 

Från ett prostatacancer 
register från 
Department of Health 
Science 
Research, FL 
USA, identifierades 
365 män som 
genomgick 
prostatektomi. Dessa 
män besvarade ett 
ångestminnes 
värderings skala på 
engelska, (MAX-PC) 
och utökad 
prostatacancer Index 
Composite, vilket är ett 
omfattande 
undersökningsinstrume
nt som är utformat för 
att utvärdera patientens 
funktion och hur de 
mår efter behandling. 
Detta gjordes vid ett års 
uppföljning. 
Datainsamlingen 
samlades in från 2006 
till 2010.  
 

Högre antal poäng på MAX - PC 
det vill säga högre ångest är 
associerade med yngre män 
(p < 0,01) och icke- kaukasisk ras 
det vill säga icke vita Europeer (p 
< 0,01 ). Män med högre MAX - 
PC poängen rapporterade också 
dålig 
sexuell tillfredsställelse / funktion 
(p < 0,01 ) och ökande depressiva 
symptom (p < 0,01 ). 
Även om högre ångest är 
förknippad med flera patologiska 
funktioner i cancer stadium 
(positiv 
marginaler, PSA vid 1 år, alla p-
värden < 0,01) noterades flera 
män med kliniskt indolenta 
sjukdom som 
rapporterade signifikant ångest. 



 

  

Författare: 
Thorsteinsdottir, T., 
Hedelin, M., Stranne, 
J., Valdimarsdóttir, H., 
Wilderäng, U. 
Årtal: 2013 
Titel: Intrusive 
thoughts and quality of 
life among men with 
prostate cancer before 
and three months after 
surgery 
Tidskrift: Health and 
quality of life 
outcomes 
 

Syftet är att studera 
förekomsten av 
påträngande tankar 
om prostatacancer i 
samband med före 
och efter radikal 
prostatektomi. 

Kvantitativ 
metod. 
Frågeformulär 
användes. 
 

971 män med 
prostatacancer från 14 
olika urologiska centra 
i Sverige som genom 
gått radikal 
prostatektomi. 
Av dessa svarade 833 
män. 

Före operationen rapporterade 
603 män negativa tankar (ångest, 
nedstämdhet), om sin cancer den 
senaste månaden. 593 män 
svarade att de även haft sådana 
tankar efter operationen. 

Författare: Waller, J. 
& Pattison, N. 
Årtal: 2012 
Titel: Men´s 
experiences of 
regaining urinary 
continence following 
robotic-assisted 
laparoscopic 
prostatectomy (RALP) 
for localized prostate 
cancer: A qualitative 
phenomenological 
study 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 

Syftet var att förstå 
hur män tolkar och 
upplever sina 
erfarenheter av att 
återfå kontinens 
efter 
robotassisterad- 
Laparoskopisk 
prostatektomi 
(RALP) 

En kvalitativ 
studie med 
hermeneutisk 
fenomenologi. 
Djupgående 
intervjuer som 
ljudinspelades. 

Sju män i åldrarna 57 
till 71 som nyligen 
hade genomgått RALP 
och som definierade sig 
själva som kontinent. 

Behovet av att återfå en känsla av 
urinkontroll över sina liv ledde till 
att männen utvecklade 
anpassningsstrategier så att de 
kunde återuppta sina samhälleliga 
roller som var framträdande till 
deras personliga identitet. 
Personliga och sociala relationer 
likaså kulturella strukturer var 
faktorer som vägde in hur de 
klarade av sin inkontinens. 

Författare: Walsh, E. 
& Hegarty, J. 
Årtal: 2010 
Titel: Men´s 
experiences of radical 
prostatectomy as 
treatment for prostate 
cancer 
Tidskrift: European 
Journal of Oncology 
Nursing 

Syftet var att ge en 
återblick på mäns 
upplevelser vid 
prostatektomi för 
prostatacancer. Från 
diagnosbeskedet till 
efter att ha 
genomgått radikal 
prostatektomi och 
tiden efter det. 
 

En kvalitativ, 
deskriptiv 
studie. 
Intervjuerna 
spelades in 
och data 
analyserades 
med kvalitativ 
tematisk 
innehålls 
analys. 
Intervjuerna 
ägde rum 8-10 
veckor innan 
operation och 
11-13 
månader efter 
operation. 

Män med 
prostatacancer som 
genomgått operation 
rekryterades genomen 
en prostatacancer 
stödgrupp. Männen 
skulle ha genomgått sin 
operation för max 15 år 
sedan. 

Män identifierade ett antal teman 
som rörde deras 
prostatacancerdiagnos, 
efterföljande operation och livet 
efter operation. Dessa inkluderade 
processen för diagnosen, stöd, 
normalisering, betydelsen av 
information, avgörande 
ögonblick, sexuella frågor och 
primär oro. 
 

  



 

  

Bilaga 2 
Redovisning av sökresultat 
 

Databas Sökord Antal träffar Valda 

PubMed Prostate AND Cancer AND Surgery AND 
Thoughts 

12 2 

Cinahl  Prostatacancer* 
Prostatectomy* 
Men AND experience* 
 

30st 5 

Cinahl  Prostatacancer* 
Surgery* 

25st 4 

PubMed Prostatectomy 
Experience 

15 2 
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