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Sammanfattning: När en man diagnostiseras med prostatacancer innebär det en 
psykisk påfrestning för mannen och hans kvinnliga partner. 
Reaktioner som chock, meningsförlust, ensamhet och ångest är 
vanligt förekommande. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva hur det vardagliga livet upplevs och påverkas hos par där 
mannen lever med diagnostiserad prostatacancer. Resultaten i 
studien baseras på tio vetenskapliga artiklar med fokus på parens 
erfarenheter av sjukdomen. Impotens, inkontinens och fatigue var 
symtom som drabbade mannen till följd av sjukdomen. Dessa 
förändringar inverkade på parets vardag och relation. 
Förändringarna var psykiskt påfrestande för parets hälsa och både 
mannens och kvinnans livskvalitet försämrades på grund av 
cancersjukdomen. Psykiska problem som depression, oro, ångest 
och skuld var dock mer förekommande hos kvinnan. Trots att paren 
var i stort behov av information upplevde de att hälso- och 
sjukvården inte uppmärksammade deras behov. Tydligare riktlinjer 
inom sjukvården för hur par som lever med prostatacancer ska 
bemötas efterlyses. På så sätt kan sjuksköterskan lättare tillgodose 
parets behov av information och stöd. Sjuksköterskan bör 
uppmärksamma och bemöta kvinnans individuella önskemål samt 
visa en öppenhet gentemot de sexuella problem som kan drabba 
paren. Mer forskning, speciellt i Skandinavien, efterlyses för att få 
en klarare bild över hur både en homosexuellt och heterosexuell 
relation påverkas av prostatacancer.    
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Abstract:                         When a man is diagnosed with prostate cancer it implies a 
psychological strain for the man and his female partner where 
reactions such as shock, loss of meaning, loneliness and anxiety are 
common. The purpose of this literature review was to describe how 
everyday life is perceived and influenced in couples where the man 
has been diagnosed with prostate cancer. The results of the study 
are based on ten scientific articles focused on exploring couple’s 
experiences of the disease and how they are affected by the 
situation. Symptoms such as impotence, incontinence and fatigue 
were changes that affected the couple’s everyday life and their 
relationship. These changes were psychologically trying for the 
couple’s health and their quality of life decreased because of the 
cancer.  Psychological problems like depression, anxiety and guilt 
were more common for the woman. Despite the fact that the 
couples were in great need of information, they felt that health care 
providers were not attentive to these needs. Clearer guidelines are 
needed within the health-care system for how couples living with 
prostate cancer should be treated. The nurse would thereafter be 
better equipped to meet the couple’s needs for information and 
support. The nurse should highlight and approach women’s 
individual needs and show openness towards the sexual problems 
that can befall couples. More research is needed, particularly in 
Scandinavia, in order to get a clearer picture of how a homosexual 
and heterosexual relationship is affected by prostate cancer. 
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Inledning 
Prostatacancer är den vanligast förekommande tumörsjukdomen i Sverige (Socialstyrelsen, 
2009) och den tredje största cancerformen i världen efter lungcancer och ventrikelcancer. 
Prostatacancer förekommer mest frekvent i norra Europa, Nordamerika och i södra Afrika. 
Varje år avlider cirka 200 000 män av cancersjukdomen i världen varav cirka 2 500 män i 
Sverige. Årligen får 10 000 män diagnosen prostatacancer i Sverige (Adami, Cederqvist, 
Grönberg, Holmberg, Johansson et al., 2006). 

Vid behandling av prostatacancer kan mannen få olika besvär som till exempel 
inkontinens, impotens och förminskad penis (Beck, Robinson & Carlson, 2009). Den 
västerländska kulturen förknippar manlighet med könets storlek, längd och förmåga till 
erektion. Mannens identitet och känsla av maskulinitet kan upplevas som hotad på grund 
av sjukdomen. Känslan av minskad maskulinitet kan påverka mannens sexualitet och 
därmed drabba den sexuella relationen till hans partner.  

När en person drabbas av cancer förändras vardagen på olika sätt. Detta beror både på 
sjukdomen i sig och på effekter av behandlingen (Strang, 2004). Faktorer som kan påverkas 
av cancersjukdomen är kärleksrelationer, familjeliv, arbete, ekonomi, sociala kontakter och 
det sexuella livet. Patienten genomgår även kroppsliga förändringar som kan påverka den 
egna självbilden (Strang, 2004). Cancersjukdomen berör inte bara patienten utan även den 
närstående (Strang, 2004). Patienten och partnern reagerar och anpassar sig på liknande sätt i 
samband med en cancerdiagnos (Carlsson, 2007). Vid insjuknande i cancer uppstår även en 
känslomässig reaktion som kan förstås genom tillämpning av den traumatiska kristeorin. En 
kvinnlig anhörig till en patient med cancer har mer psykologiska besvär, är mer sårbar och har 
lättare för att ta på sig rollen som vårdare av sin partner än vad en manlig anhörig har 
(Carlsson, 2007). I samband med att en patient drabbas av prostatacancer förändras 
framtidsplaner och livsstil hos både patienten och hans partner (Valand & Fodstad, 2002).   

 

Bakgrund 

Fakta om sjukdomen prostatacancer 

Prostata är en körtel som innesluts av en kapsel (Fransson, 2000). Prostata är belägen under 
urinblåsan hos mannen och urinröret passerar prostata (Bjålie, 2007). Vid ejakulation har 
körteln till funktion att producera sekret som blandas med spermierna. Godartad förstoring av 
prostata, så kallad prostatahyperplasi, är vanligt förekommande hos äldre män och är en del 
av mannens normala åldrande (Fransson, 2000). Prostatahyperplasi är ingen elakartad process 
men kan generera symtom som svårare vattenkastning. Även vid prostatacancer kan körteln 
öka i storlek.  

Prostatacancer är en hormontumör som uppstår i prostatas körtelvävnad (Järhult & Offenbartl, 
2008). Tumörens tillväxt stimuleras av det manliga könshormonet testosteron. Prostatacancer 
beräknas förekomma hos en av åtta män i Sverige innan de fyllt 75 år (Socialstyrelsen, 2009). 
Ett av tio fall av diagnostiserad prostatacancer har en ärftlig faktor. Största riskfaktorn för att 
drabbas av prostatacancer är arv, förekomst hos fader innebär ökad risk, förekomst hos broder 
innebär en ännu större risk (Ericson & Ericson, 2008).  
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Utveckling av tumören sker oftast långsamt, det kan ta lång tid innan den sprider sig och ger 
symtom som försvårad urintömning och ibland hematuri (Ericson & Ericsson, 2008; Järhult & 
Offenbartl, 2008). Av de patienter som har en godartad cancertumör, så kallad lokaliserad 
prostatatumör, är det ungefär 80 % som lever cirka 10-15 år efter diagnostillfället (Fransson, 
2000). Om tumören börjar växa kan den tränga igenom den omslutande kapseln och sprida sig 
till sädesblåsorna, närliggande lymfkörtlar och skelettdelar såsom bäckenet och kotpelaren. 
Symtom som i detta stadium kan uppstå är smärta i nedre delen av ryggen (Järhult & 
Offenbartl, 2008). Cancerns aggressivitet avgörs av tumörens differentieringsgrad, storlek och 
patientens ålder (Ericson & Ericson, 2008). Patienter under 65 år som får prostatacancer har 
en större tendens att utveckla en mer aggressiv tumörform än äldre (Järhult & Offenbartl, 
2008).  

Diagnos av cancersjukdomen sker genom en palpation av prostatakörteln via rektum (Ericson 
& Ericson, 2008). Ett blodprov som mäter koncentrationen av prostataspecifikt antigen, PSA, 
tas (Adami et al., 2006). PSA- halten stiger vid cancer i prostata men även vid benign 
prostatahyperplasi, prostatit och urinvägsinfektion. Om värdet överstiger en viss gräns 
undersöks patienten vidare med ultraljud och biopsi (Fransson, 2000).  

En behandlingsform är radikal prostatektomi vilket är en operation där prostata avlägsnas 
(Järhult& Offenbartl, 2008). Nackdelar med operationen är att mannen kan bli impotent och 
inkontinent (Fransson, 2000). Impotensen kan uppstå på grund av att närliggande nerver som 
reglerar erektionen skadas under operationen. En av de två slutarmusklerna runt urinröret tas 
bort under operationen vilket leder till att det blir svårt att hålla tätt och patienten kan bli 
inkontinent (Adami et al., 2006). Det är svårt att avgöra om en hittills symtomfri tumör har en 
tendens att utvecklas till en mer aggressiv form som kan sprida sig utanför prostata (Järhult& 
Offenbartl, 2008). Ställningstagande till operation är därför svårt både för läkare och för 
patient. Eftersom cancern är långsamt fortskridande leder det till att symtomfria patienter 
under 65 år i större grad behandlas än äldre patienter utan symtom.  

Kurativa behandlingar som radikal prostatektomi och strålbehandling utförs inte på patienter 
där cancern spridit sig och bildat metastaser. I det läget ges istället hormonbehandlig för att 
minska testosteronets effekt på cancercellerna (Sandblom, 2001). En typ av behandling utförs 
genom att operera bort testiklarna, så kallad kastration, vilket bidrar till att testosteron-
produktionen uteblir och tumörens volym reduceras. Biverkningar efter denna operation kan 
vara apati, klimakterieliknande symtom, osteoporos, minskad sexuallust och muskelmassa. 
Istället för kastration kan patienten behandlas med läkemedel, så kallade antiandrogener, som 
blockerar testosteronreceptorerna och leder till en minskad testosteronfunktion (Fransson, 
2000). Dessa läkemedel lindrar symtomen effektivt men är ingen garanti för förlängd 
överlevnad (Järhult & Offenbartl, 2008). Vid användandet av antiandrogener kan patienten få 
liknande men mildrare form av de biverkningar som uppkommer efter en kastration 
(Fransson, 2000). På grund av antiandrogenerna kan patienten även drabbas av 
bröstkörtelförstoring. En annan behandlingsform är strålbehandling. Symtom och effekter 
som patienten kan få i samband med strålning är urineringsbesvär, strålskador på tarmen med 
blod och slem i avföringen, inflammation i prostata, urinblåsa och tarm. Strålbehandling 
innebär en mindre risk för impotens än operation men kan dock frambringa erektionsproblem 
efter några år.  

Patienter som lever med asymtomatisk diagnostiserad prostatacancer med antagande att den är 
godartad kan tillsammans med läkare välja att avstå från behandling (Fransson, 2000). I 
samband med detta går patienten på regelbundna kontroller för att uppmärksamma eventuella 
förändringar av prostata. Riskfaktorerna vid denna typ av behandling är att prostatacancern 
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kan utvecklas till en storlek som inte går att behandla fullt ut. Patienten kan leva med en 
rädsla av att den godartade cancern i ett senare skede kan utvecklas till en elakartad.  

 

Krisreaktioner som kan uppstå hos paret i samband med cancer 

Enligt Cullberg (2007) är en traumatisk kris när en person utsätts för en yttre påfrestning till 
exempel ett cancerbesked som ger svåra psykiska reaktioner till följd. Den traumatiska krisens 
förlopp delas in i fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen.  

Direkt efter den traumatiska händelsens inträffande och upp till några minuter eller dygn 
därefter befinner sig individen i en chockfas där all energi går åt till att tränga bort och 
förneka verkligheten och det inträffade (Cullberg, 2007). Individen kan uppträda med ett 
avvikande beteende och har ofta i efterförloppet svårt att minnas denna period.  

För den närstående till den som är sjuk i cancer kan den första tiden efter diagnostillfället 
beskrivas som en initialfas där partnern har svårt att finna sin plats i vården, partnern pendlar 
mellan att vara vårdare till den sjuke och att själv bli vårdad (Carlsson, 2007). Många 
närstående upplever att de får otillräckligt med information av vårdpersonalen och att de inte 
får reda på något så länge de själva inte frågar. Här kan partnern även uppleva att vården stjäl 
ansvaret för vårdandet av mannen.  

Reaktionsfasen innebär att individen börjar förstå och se verkligheten i det som har hänt. Här 
träder olika försvarsmekanismer in som hjälper individen att lättare hantera den hotfulla 
situationen (Cullberg, 2007). En av dessa försvarsmekanismer kan vara regression vilket 
innebär att individen går tillbaka till ett tidigare utvecklingsstadium och uppvisar beteenden 
som var karaktäristiska under en tidigare fas i livet. Individen kan bli beroende av andra och 
leva ut okontrollerade känslor. En annan försvarsmekanism är förnekelse av det inträffade. 
Genom att rationalisera händelsen och förmildra allvaret i det som har hänt kan det bli lättare 
för personen att hantera situationen. Isolering eller undertryckande av känslor är ett annat sätt 
att försvara sig mot det hotfulla. Individen tränger då bort sina känslor, antingen medvetet 
eller omedvetet för att inte behöva konfronteras med dem.  

När initialfasen passerats hos den närstående inträder anpassningsstadiet vilket innebär att den 
närstående partnern ställs inför att hantera de nya roller och förändringar som sjukdomen 
medför (Carlsson, 2007). Psykiska symtom som ångest och oro kan uppstå men även 
psykosomatiska symtom är vanliga i detta stadium. Här känner ofta den närstående att 
ansvaret för att ta hand om patienten ligger på hennes/hans axlar.  

Cullberg (2007) menar att reaktionsfasen vanligtvis övergår i en bearbetningsfas efter cirka 
fyra till sex veckor och denna fas kan sträcka sig från ett halvår till ett år. Individen blickar 
framåt istället för att endast vara upptagen av det inträffade och det förgångna. Individen får 
en insikt i det inträffade och kan erkänna att det verkligen har skett. Detta är en förutsättning 
för att individen ska kunna komma vidare i sin bearbetning. Bearbetningsfasen övergår i 
nyorienteringsfasen. Här accepterar individen händelsen och ser det inträffade som en del av 
livet. Individen börjar omvärdera saker och upptäcker nya intressen och relationer.   

Att drabbas av cancer innebär ett hot om att förlora olika saker i livet som fysiska färdigheter, 
sociala roller, integritet, självbild men även livet i sig (Reitan & Schjölberg, 2003). När en 
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kris inträffar räcker inte de inlärda reaktioner och färdigheter som individen har för att hantera 
situationen. Hur en individ väljer att hantera en kris är individuellt och alla använder sig av 
olika strategier. När en patient diagnostiseras med en cancersjukdom uppstår frågor och 
tankar kring vad som kommer att hända och vilken mening det finns i det som har hänt. 
Frågor kring existens och död är vanliga bland patienter som drabbats av cancer, många 
upplever ångest och oro inför framtiden. Dessa frågor blir viktiga för patienten eftersom 
sjukdomen är okontrollerbar och oförutsägbar. En känsla av värdelöshet, att vara bortglömd, 
ensam och övergiven infinner sig ofta bland dessa patienter.   

Tidigare studier har visat att när en man drabbas av prostatacancer påverkar det även hans 
partners livskvalitet (Kim, Kashy,  Wellisch, Spillers,  Kaw, et al., 2008).; Morgan, 2008; 
Couper, 2007; Ko, Malcarne, Varni, Roesch, Banthia, et al., 2005). Kvinnan kan uppvisa en 
mer allvarlig psykisk reaktion på grund av mannens sjukdom än vad mannen själv gör (Rees, 
Clarke, Waldron, O`Boyle, Ewings, et al., 2005). Om kvinnan uppvisar en stor mängd 
psykiska besvär till följd av sin partners cancersjukdom påverkar det även hennes fysiska 
hälsa (Kim et al., 2008; Ko et al., 2005; Morgan, 2009). Kvinnans psykiska hälsa influerar 
hennes förmåga att hantera sjukdomssituationen vilket i sin tur påverkar mannens psykiska 
välbefinnande (Morgan, 2009). Ju mer kvinnan kan anpassa sig till den nya situationen desto 
bättre mår mannen. Parets relation till varandra och hur välfungerande den är påverkar också 
deras förmåga att hantera sjukdomen.  

Att ena parten i en relation drabbas av cancer kan innebära att paret drabbas av en traumatisk 
kris (Reitan & Schjölberg, 2003). Mannen och kvinnan kan se på krisen på olika sätt och de 
kan därför ha skilda sätt att hantera den på. Ofta befinner sig inte kvinnan och mannen i 
samma del av processen. De kan ha olika existentiella tankar, känslor och skilda uppfattningar 
om den information de fått.  

Det är ovanligt att det inom den kurativa vården finns uttalade riktlinjer för hur de närstående 
ska bemötas till skillnad från den palliativa vården där familjen och de närstående ofta är en 
naturlig del av omvårdnaden (Carlsson, 2007). Partnern bör ses som en tillgång för patienten 
och därför kan det vara av stor vikt att sjuksköterskan även tillgodoser partnerns behov av 
stöd. Omvårdnaden av patienten och dennes partner ska generera att de får den omsorg, hjälp 
och det stöd de behöver för att ta sig igenom den påfrestning som kan uppstå i samband med 
cancersjukdomen (Valand & Fodstad, 2002). Att se till patientens och dennes närmaste behov 
bör vara en del i omvårdnaden. Kan sjuksköterskan skapa en relation med både patient och 
hans närmaste ges en bättre överblick över patientens hela livssituation.  

Eftersom både patienten och hans partner reagerar och engageras av prostatacancern, är det 
intressant att se hur deras vardagliga liv upplevs och påverkas av sjukdomen. Detta för att 
hälso- och sjukvårdspersonal och framförallt sjuksköterskan i omvårdnaden av dessa patienter 
då kan få en klarare bild av deras behov och livsvärld. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur det dagliga livet upplevs och påverkas hos par där mannen lever 
med diagnostiserad prostatacancer. 
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Metod 

Metoden som användes till det vetenskapliga arbetet var en litteraturöversikt. Enligt Friberg 
(2006) är litteraturöversikt en metod där ett valt område utforskas med hjälp av forskning som 
grundats i både kvantitativa och kvalitativa studier. 

 

Datainsamling 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Dessa två valdes för att 
de är omvårdnads- och medicininriktade och de passade därför arbetets syfte. Inklusions-
kriterier var studier som fokuserade på både patient och partner, studier som var utförda i 
länder med västerländsk kultur. På grund av det smala utbudet av artiklar som uppfyllde syftet 
begränsades inte sökningarna till något specifikt land. Exklusionskriterier var reviewartiklar, 
abstrakt som inte motsvarade arbetets syfte, studier med fokus på enbart patient, partner eller 
familj. Innan artikelsökningen påbörjades i PubMed förvandlades sökorden till MeSH-termer 
med hjälp av Karolinska institutets webbplats. De sökord som användes var prostatic 
neoplasms och spouses. Avgränsningar för att göra sökningen mer specifik var; att söka orden 
som Major Topic, att artiklarna skulle vara publicerade från 2004 fram till nutid, vara på 
engelska och innehålla abstrakt (se tabell 1, bilaga I). Sökningen fortsatte i Cinahl och med 
hjälp av Cinahl headings användes Thesaurus. Genom denna sökning förblev sökorden 
oförändrade. Sökorden prostatic neoplasms och spouses söktes i exact major subject heading 
(MM). Sökningens begränsningar var; peer reviewed, research article, english language, 
publicerade mellan åren 2004-2009 (se tabell 1, bilaga I). På grund av att dessa sökningar 
resulterade i för få artiklar, utökades sökningen i båda databaserna. I denna sökning skulle 
artiklarna vara publicerade mellan åren 2002-2003, tidigare sök-, inklusions- och 
exklusionskriterier förblev de samma. Samtliga sökningar som utfördes hade inga 
avgränsningar beroende på om relationen mellan paren var homo- eller heterosexuell. De 
studier som inkluderades i arbetet omfattade endast heterosexuella par.  

Alla titlar lästes och de artiklar som hade en passande titel lästes abstraktet. När samma 
artiklar dök upp under andra sökningar exkluderades dessa utan genomläsning av abstrakt. De 
artiklar med abstrakt som inte passade syftet valdes bort. Artiklar som hade abstrakt som 
ansågs vara relevanta för arbetets syfte var 25 till antalet och dessa gick vidare till första 
urvalet. Artiklarna delades upp och sållades bort efter en gemensam diskussion om artiklarnas 
relevans och innehåll i förhållande till arbetets syfte. En granskning av artiklarna genomfördes 
för att få fram vilka artiklar som gick vidare till andra urvalet. Artiklarna granskades efter 
Carlsson och Eimans bedömningsmallar (2003). Tio artiklar gick till urval 2, av dessa hade 
åtta grad I och två hade grad II. Sju artiklar var kvantitativa och tre var kvalitativa, två var 
utförda i Australien och åtta i USA (se tabell 2, bilaga II). Artiklar med grad III exkluderades 
på grund av bristande vetenskaplig kvalitet. 

Databearbetning 

De tio artiklar som valdes ut till urval två lästes noga igenom och slutsatserna i artiklarna som 
upplevdes vara relevant att ta upp i resultatet diskuterades. Artiklarnas huvudsakliga innehåll 
identifierades och kodades till ämnesord som skrevs ner på en lista. Det första identifierade 
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ämnesområdet var det sexuella livets utveckling på grund av sjukdomen, den första kategorin 
fick därför namnet sexuell funktion. Kategorin sexuell funktion innefattade ämnesorden 
impotens, intimitet, sexuell lust samt information om behandlingens påverkan på sexuallivet. 
Kategorin med namnet övriga symtom skapades och innehöll ämnesorden ökad trötthet, 
utmattning, minskad energi, inkontinens, hormonella bieffekter i samband med behandling 
och fysisk funktion. Ett annat återkommande ämne i artiklarna var den psykiska hälsan hos 
paren, tredje kategorin fick därför heta emotionell och psykisk påverkan. Denna kategoris 
innehåll bestod av oro, ångest, depression, skuld, livskvalitet, ilska, chock och rädsla. Vikten 
av information om sjukdomen och symtom samt kontroll över livssituationen framkom i ett 
flertal artiklar. Den fjärde kategorin fick namnet kontroll över situationen och innehöll 
ämnesorden information, bristande kommunikation, behov av hjälp och behandlingsalternativ. 
Ett vanligt förekommande problem som togs upp i artiklarna var sjukdomens påverkan på 
parrelationen. Därför namngavs den sista kategorin relation där följande ämnesord hamnade; 
kommunikation, rollförändringar, gemenskap, hantera förändringar, socialt, anpassning och 
uppskattning. De ovan nämnda kategorierna delades in i följande två huvudrubriker; 

• Fysiska faktorers påverkan på det dagliga livet 

• Psykiska faktorers påverkan på det dagliga livet 

Huvudrubriken fysiska faktorers påverkan på det dagliga livet, innehöll kategorierna sexuell 
funktion och övriga symtom. Den andra huvudrubriken psykiska faktorers påverkan på det 
dagliga livet innefattade; emotionell och psykisk påverkan samt kontroll över situationen och 
relation.  

 

Resultat 

Fysiska faktorers påverkan på det dagliga livet 

Till följd av de olika behandlingarna drabbades många män av att sexuallusten och potensen 
minskade (Hawes, Malcarne, Ko, Robins Sandler, Banthia, et al., 2006; Crowe & Costello, 
2003; Harden, Schafenacker, Northouse, Mood, Smith, et al., 2002). Många av de par som var 
sexuellt aktiva före behandling uppgav att de hade mindre sexuellt umgänge med varandra 
efter behandling. De upplevde att deras relation förändrades och intimiteten minskade (Crowe 
& Costello, 2003). Männen upplevde på grund av den reducerade sexualdriften i samband 
med impotensen att det var svårare att spontant ge fysisk uppskattning så som kramar och 
pussar till sin partner (Harden, Northouse, & Mood, 2006). Det var individuellt hur patienten 
reagerade på de förändrade sexuella förutsättningarna (Harden, Northouse, Chimprich, Pohl, 
Liang, et al., 2008). Vissa par ansåg att mannens minskade potens var så pass besvärande att 
de valde att inte ha sexuellt umgänge med varandra, medan andra fortsatte att vara intima 
genom att anpassa det sexuella livet efter omständigheterna (Crowe & Costello, 2003; Harden 
et al., 2002). En del par försökte finna nya vägar att visa varandra uppskattning på (Crowe & 
Costello, 2003). De valde att acceptera den sexuella förändringen och försökte istället att 
värdesatta närheten till varandra. (Harden et al., 2006). Medan mannen såg impotensen som 
ett stort problem i relationen menade kvinnan att hotet av att mannen skulle avlida på grund 
av prostatacancern bekymrade henne betydligt mer än den sexuella förändringen (Harden et 
al., 2002). Kvinnan var mer nöjd med deras sexualliv än vad mannen var (Soloway, Soloway, 
Kim & Kava, 2004). Par i åldern 50-64 år upplevde mer problem relaterat till mannens 
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impotens än par i högre åldrar. De yngre paren hade svårare att anpassa sig till den sexuella 
förändringen (Harden et al., 2008).  

Männen uppgav att de ville få professionell hjälp med den förändrade situationen relaterat till 
deras sexliv (Galbraith, Arechiga, Ramirez & Pedro, 2005). Paren upplevde att det var 
ovanligt att sjukvården frågade och diskuterade med dem om deras sexuella hälsa. De angav 
även att de inte erbjöds tillräckligt med hjälp från sjukvården för att kunna hantera de sexuella 
dysfunktionerna (Harden et al., 2002).  

Ett annat vanligt förekommande problem hos patienten var fatigue (Harden et al., 2006; 
Hawes et al, 2006; Harden et al., 2002). Det ledde till att behovet av sömn och vila ökade, 
energin och orken minskade (Harden et al., 2006; Harden et al., 2002). Män med fatigue hade 
svårt för att utföra dagliga aktiviteter vare sig det var i hemmet eller på jobbet. Kvinnan fick 
allt mer överta ansvaret för bestyr som mannen tidigare hade utfört (Harden et al., 2006; 
Harden et al., 2002). Parets vardagliga liv tillsammans anpassades efter mannens energinivå. 
De aktiviteter som tidigare ingått i parens vardagliga rutiner var inte längre självklara och fick 
i vissa fall uteslutas, planer för framtiden blev förändrade på grund av mannens fatigue 
(Harden et al., 2002).  

En annan faktor som en stor del av männen upplevde som ett problem var urininkontinens. 
(Hawes et al., 2006; Harden et al., 2002). De behövde gå på toaletten fler gånger per dag 
vilket medförde att paren var tvungna att anpassa vardagen efter mannens ökade behov av 
toalettbesök. De män som hade urininkontinens försäkrade sig alltid om att det fanns en 
toalett på nära avstånd (Harden et al., 2002). Skulle paren resa fick det bli korta sträckor eller 
flera raster på vägen. En del av männen var så pass inkontinenta att de använde olika sorters 
skydd. För många patienter var urininkontinensen en oväntad bieffekt, de uppgav även att de 
inte hade fått tillräckligt med information av sjukvårdspersonalen om de kommande 
omständigheterna innan behandlingen påbörjades.  

Hormonbehandlingen genererade i ökad rodnad och viktuppgång, detta var oväntade 
förändringar för både mannen och kvinnan. Hormonrelaterade symtom så som rodnad och 
minskad sexlust, var mer besvärande för män i medelåldern än hos de äldre männen (Harden 
et al., 2008). De män som avvaktade med att genomgå behandling upplevde sämre fysisk och 
psykisk hälsa än män som behandlades (Galbraith et al., 2005). 

 

Psykiska faktorers påverkan på det dagliga livet 

Vid diagnostillfället och en kort tid efter var det svårt för paren att ta till sig den information 
som gavs (Harden et al., 2002). Paren upplevde det som en traumatisk händelse som medförde 
chock och rädsla (Maliski, Heilemann & McCorkle, 2002). Många män var frustrerade över 
att deras liv plötsligt hade förändrats och att framtiden inte skulle bli så som de hade föreställt 
sig. En del män ansåg att det var orättvist att de drabbades av ytterligare en sjukdom då de 
redan hade andra sjukdomar (Harden et al., 2002). Situationen upplevdes för vissa par som 
hopplös men det fanns också de par som valde att inte låta sjukdomen påverka dem negativt. 
Somliga patienter undanhöll information, tankar och funderingar för familjemedlemmar, 
vänner och sjukvårdspersonal. Dessa patienter kände att de inte ville berätta att de hade cancer 
för alla de kände. Somliga par ansåg att det var en slags bearbetning att få dela med sig av 
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sina upplevelser kring sjukdomen till vänner och bekanta. Paren vände sig ofta till en 
sjuksköterska för att få råd och hjälp (Hawes et al., 2006). 

En ilska över att cancern inte blivit upptäckt tidigare var vanligt förekommande, skuld lades 
då på sjukvården och paren själva (Harden et al., 2002). De uppgav frustration över att de inte 
visste mer om sjukdomen och de ångrade att de inte hade ställt fler frågor vid diagnostillfället 
till läkaren. Svårigheter med att ställa de frågor som de ville ha svar på kunde bero på att de 
befann sig i en chockartad situation och därför inte kunde komma på vad det var de skulle 
fråga. De kunde också undvika att ställa frågor om de saknade förtroende för den 
sjukvårdpersonal som fanns tillgänglig. Frågor och funderingar om sjukdomen kom ofta till 
paret efter att de lämnat sjukhusmiljön.  

Efter beskedet om prostatacancer påbörjade de flesta paren en informationssökning för att få 
reda på så mycket som möjligt om cancersjukdomen (Maliski et al., 2002). Information 
hittades i böcker, tidningar och via Internet. Paren tog kontakt med andra par där mannen 
levde med prostatacancer för att ta del av deras erfarenheter. Paren uppgav att de tillsammans 
gick igenom och tog till sig den information som ansågs relevant. Några par menade att de 
genom informationssökningen blev lugnare och fick ett ökat hopp om att prostatacancer 
kunde botas. Genom att veta mer kunde paren få en mer positiv och realistisk bild av 
förloppet och deras antaganden av att det mest hotfulla skulle inträffa minskade (Maliski et 
al., 2002). Paren använde även informationen till att samla in underlag för att lättare kunna ta 
ställning till vilken behandling mannen skulle genomgå (Harden et al., 2002). Trots kvinnans 
engagemang för behandlingarna så var det oftast mannen som bestämde vilken behandling 
han skulle genomgå (Maliski et al., 2002). Många par ansåg att hälso- och sjukvårds-
personalen hade skilda uppfattningar om de olika behandlingarna, vilket lade ansvaret ännu 
mer i parens egna händer. Vissa par uttryckte en stark vilja att någon professionell skulle ta 
beslutet åt dem (Harden et al., 2002). Paren efterlyste kontakt med en person som lyssnade, 
gav information, förstod deras situation och kunde svara på deras frågor. Majoriteten av 
männen ville ha information om behandlingens påverkan på sexuallivet innan de påbörjade 
behandlingen så att de lättare skulle kunna ta ställning till om de ville utföra den (Crowe & 
Costello, 2003). Vissa par upplevde att de fick för lite uppmärksamhet och stöd från hälso- 
och sjukvården, personalen uppfattades som kunniga men de såg inte mannen och kvinnan 
som enskilda individer (Harden et al., 2002). Andra par hade mer positiva erfarenheter av sina 
sjukhusvistelser med personal som visade intresse för dem.  

Sjukdomen beskrevs som ett avbrott i parets tidigare liv, en förändring av livet och deras 
vardagsrutiner. Aktiviteter som de hade planerat framöver fick skjutas upp för att de var 
tvungna att fokusera på sjukdomen (Harden et al., 2002). Vid diagnostillfället upplevde 
många par att drömmar och framtidsplaner föll samman. En kvinna beskrev frustration över 
att inte kunna utföra de aktiviteter paret tillsammans hade planerat på grund av mannens 
sjukdom. En man menade att cancerbeskedet, när det gavs, var som ett dödsbevis för honom 
(Maliski et al., 2002). Somliga män upplevde att det liv de kämpat för och byggt upp rasade 
samman. Par som uppskattade att resa beskrev hur sjukdomen hindrade dem från att åka då de 
tvingades stanna hemma och gå på behandlingar (Harden et al., 2006). Majoriteten av männen 
var oroliga över att de inte skulle kunna fullfölja sina framtidsplaner (Maliski et al., 2002). De 
par som varit socialt aktiva förr, hade ett minskat behov på grund av behandlingarnas 
bieffekter av att utföra dessa sociala aktiviteter efter diagnos (Harden et al., 2002). En sak 
som påverkade parets relation var mannens minskade energi, att han inte var lika kärleksfull 
och visade lika mycket tillgivenhet som tidigare (Hawes et al., 2006). Mannen hade en rädsla 
för att dö och över hur sjukdomen skulle förändra hans framtida liv. Han hade även en rädsla 
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för att han skulle bli en belastning för sin partner om han till exempel skulle drabbas av en 
depression.  

Efter behandling sjönk mannens livskvalitet och hans känsla av manlighet, även kvinnans 
livskvalitet försämrades de närmsta åren efter behandlingen (Galbraith et al., 2005). Bland de 
män som regelbundet gick på kontrollbesök hos en läkare och fick sitt PSA-värde testat, 
infann sig en ständig oro hos både kvinnan och mannen att PSA-värdet skulle vara högt nästa 
gång de träffade läkaren (Harden et al., 2002). Prostatacancern bidrog till att kvinnans 
psykiska hälsa blev sämre än mannens (Galbraith, Pedro, Jaffe & Allen, 2008; Couper et 
al., 2006). Depression och ångest var mer förekommande hos kvinnan än hos mannen 
(Couper et al., 2006). Hon hade mer nedstämdhet, ilska och en känsla av förvirring (Soloway 
et al., 2005). På grund av sin oro över att mannen skulle bli sämre var kvinnan uppmärksam 
på alla eventuella förändringar hos honom. Detta medförde en ständig ängslan hos henne över 
hur deras framtid skulle bli (Harden et al., 2006; Harden et al., 2002; Maliski et al., 2002). 
Kvinnan uppvisade sämre hälsa både psykiskt och fysiskt än vad mannen gjorde före påbörjad 
behandling, 18 månader efter behandling hade kvinnan bättre psykisk och fysisk hälsa än 
mannen (Galbraith et al., 2008).  

Kvinnan uppgav att det var viktigt att stötta och hjälpa sin partner fastän det var en 
känslomässig påfrestning att ta hand om honom samtidigt som hon själv genomgick en 
krisartad situation (Maliski et al., 2002). Denna påfrestning på kvinnornas välmående berodde 
på ångest, skuldkänslor, stress, förminskad självkänsla och en oro över parets kommande 
hälsa skulle förändras (Hawes et al., 2006). Att kvinnan inte kunde vara närvarande vid alla 
sjukhusbesök och behandlingar som mannen genomgick gav henne dåligt samvete (Harden et 
al., 2006). Även vetskapen om att parets välmående kunde minska med stigande ålder och 
oron över att mannen inte skulle kunna återhämta sig efter behandlingarna besvärade kvinnan 
(Hawes et al., 2006). Den ökade belastningen hanterades på olika sätt, några kvinnor valde att 
söka hjälp utifrån medan andra försökte att klara av det ensamma. Det ökade ansvaret på 
kvinnan kunde vara tärande på förhållandet (Harden et al., 2002).  

På grund av hormonbehandlingarna drabbades mannen av humörsvängningar och kraftiga 
växlingar mellan olika känslolägen (Harden et al, 2002). Dessa och de andra symtomen som 
hormonbehandlingarna medförde gjorde att männen upplevde att de förlorade sin manliga 
status och maskulina självbild. 

Mannen och kvinnans livskvalitet, fysiska hälsa, psykiska hälsa, emotionella hälsa, syn på 
relationen och sociala hälsa var starkt förknippade med hur den andre parten i förhållandet 
reagerade på sjukdomen. Paren hade liknande uppfattningar av kvaliteten på deras förhållande 
(Galbraith et al., 2008; Couper et al., 2006). I början av sjukdomen var synen på relationen 
lika men uppfattningarna skiljdes sedan åt över tid. Kvinnan blev mindre nöjd med deras 
relation än mannen (Couper et al., 2006). En mindre del ansåg att deras relation hade 
försämrats. De uttryckte att relationen varken var fysisk eller sexuell, utan mer som en 
vänskapsrelation. I en studie uppgav större delen av paren att deras förhållande inte hade 
förändrats negativt av sjukdomen. Ett par uppgav att förbättringen kunde bero på att de båda 
brydde sig mer om varandra än tidigare (Crowe & Costello, 2003). Paren beskrev att de hade 
kommit varandra närmare i och med sjukdomen, det var också på grund av den som de hade 
hittat ett nytt sätt att leva (Harden et al., 2006). De uttryckte en önskan om att få ägna sig åt de 
saker som ansågs viktigast i livet. En man menade att han numera uppskattade att vara mer 
med familjen än vad han uppskattade att vara på sitt arbete. Mannens fru uppgav att hon ansåg 
att det var ”de små sakerna” i livet som var betydelsefulla och hon tog inte längre något för 
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givet (Harden et al., 2002). De kände sig motiverade till att ta tillvara på varje stund eftersom 
de inte visste hur lång tid de hade kvar tillsammans.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökord valdes ut för att motsvara arbetets syfte. ”Spouses” valdes som sökord eftersom det 
innefattade alla olika sorters parrelationer och inte enbart en specifik form av relation. 
”Prostatic neoplasms” valdes som sökord eftersom fokus låg på sjukdomen i sig och dess 
inverkan på det vardagliga livet och inte enbart på patientens upplevelser av sjukdomen.  

Sökningar gjordes i exact major subject heading (MM) i Cinahl för att få en så avgränsad 
sökning som möjligt så att artiklarna skulle motsvara arbetets syfte. För att få ett så aktuellt 
forskningsresultat som möjligt begränsades sökningar medvetet från 2002-2009. 
Forskningsområdet var förhållandevis outforskat i Skandinavien och övriga Europa. Av de 
artiklar som framkom genom sökningarna var majoriteten utförda i USA. På grund av det 
bristande forskningsintresset i Europa valdes det att avgränsa artiklarna till länder med 
västerländsk kultur. Även urvalet i de västerländska länderna var magert, sammanlagt blev det 
tio artiklar varav åtta var från USA och två från Australien. Även om USA och Australien är 
västerländska länder finns det kulturella skillnader dem emellan likaså kulturella skillnader 
mellan dem och Sverige vilket medför att resultatet inte kan generaliseras fullt ut till svenska 
patienter. Hade flera studier sträckt sig över fler västerländska länder så kunde resultatet ha 
sett annorlunda ut och eventuellt påvisat andra faktorer än vad det nuvarande resultatet gör. 
Eftersom majoriteten av studierna var utförda i USA så är resultatet mer generaliserat till den 
nordamerikanska kulturen, patienten och hans partner.  

Den ekonomiska faktorn togs upp i ett flertal artiklar, dessa ansågs inte relevanta att ta upp på 
grund av att informanternas ekonomiska kris byggde på den amerikanska hälso- och 
sjukvården.  

På grund av det magra urvalet av artiklar så kunde inga ytterligare avgränsningar utföras efter 
syftet i sökningen. Till exempel efter vilken sorts behandling mannen genomgått eller i vilken 
ålder paren befann sig i.  

Det går inte att generalisera resultatet till en patient som genomgått en specifik behandling. 
Resultatet kan ha sett annorlunda ut om samtliga patienter genomgått samma sorts 
behandling. Att resultatet skulle innefatta både fysiska och psykiska faktorer valdes eftersom 
båda delar berör det vardagliga livet. Många artiklar visade även att de fysiska och psykiska 
hörde ihop. Det valdes att fokusera på hur paret upplevde att sjukdomen hade influerat deras 
psykiska och fysiska hälsa i det vardagliga livet. Resultatet ger en inblick i hur det kan vara 
för patienter med prostatacancer och deras partner.  
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Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Samtliga 
artiklar granskades efter Carlson och Eimans bedömningsmallar (2003), majoriteten 
graderades därefter till grad I. Två av artiklarna som graderades till grad II beslutades att 
finnas kvar i studien för att de bidrog till ett bredare perspektiv på resultatet. Av artiklarna 
var sju kvantitativa och tre kvalitativa vilket kan ha påverkat resultatet. Artiklarnas resultat 
oavsett metod motsvarade och var relevant för arbetets syfte. På grund av det magra utbudet 
så återfanns inga fler passande kvalitativa artiklar. Fler kvalitativa artiklar kunde ha gett ett 
bredare och ett mer djupgående resultat. De flesta artiklarna hade liknande syften och 
resultaten skilde sig inte markant från varandra, alla artiklar fokuserade på hela paret. Ingen 
av artiklarna som valdes fokuserade på homosexuella par och därför återfinns inte den 
gruppen i resultatet. Detta kan ses som en svaghet då ett parförhållande i samhället inte 
presenteras.  
Det är värt att notera att samma författare återkommer i ett flertal studier (Harden et al., 
2008; Northouse et al., 2007; Harden et al., 2006; Harden et al., 2002). Detta anses inte 
ha någon negativ påverkan på litteraturstudiens trovärdighet då författaren återkom 
tillsammans med olika författare, studierna hade annorlunda syften och var publicerade under 
olika år.  

Bortfallen varierade mellan studierna, det största bortfallet var 38 % i en kvantitativ 
studie (Soloway et al., 2005). Detta anses inte ha påverkat resultatet i studien då en 
analys av materialet gjordes. I en kvantitativ studie där frågeformulär användes som 
undersökningsmetod var antalet informanter få (Crowe & Costello, 2003), studien hade 
även ett bortfall på 37 %. Ett större antal informanter kunde ha medfört ett bredare och 
mer generellt resultat. 

I några studier var partner och patient inte lika många till antalet (Galbraith et al., 2005; 
Crowe & Costello, 2003; Harden et al., 2002), detta anses inte vara en svaghet eftersom 
informanterna inte behövde vara tillsammans när de intervjuades eller fyllde i 
frågeformulären. Vissa författare valde att undersöka kvinnorna för sig och männen för 
sig eller att paren skulle fylla i frågeformulären självständigt utan att diskutera frågor 
med sin partner under studiens gång (Galbraith et al., 2008; Couper et al., 2006; 
Galbraith et al, 2005; Soloway et al., 2005). Resterande författare valde att ha paren 
tillsammans vid intervjutillfället. Att paren var i sällskap under intervjuerna kan ha haft 
en inverkan på dem och medfört att de inte kunnat vara helt ärliga och inte kunnat säga 
vad de kände och tänkte om olika aspekter så som det sexuella och relationen i sig. Att 
somliga studier hölls i parens hem kan också ha påverkat resultatet (Couper et al., 2006; 
Galbraith et al, 2005; Maliski et al, 2002). 

Några av författarna använde sig av frågeformulär eller olika mätinstrument som 
inriktade sig på specifika ämnen eller områden (Galbraith et al., 2008; Harden et al, 
2006; Hawes et al., 2006; Galbraith et al., 2005; Soloway et al., 2005; Crowe & Costello, 
2003). Det kan ha begränsat möjligheten för att få nya perspektiv på hur paret upplever 
cancersjukdomen. Ett av frågeformulären som användes av författarna Soloway et al. (2005) 
var SAQ (sexual adjustment questionnaire). Det formuläret var avsett att användas på 
patienter med alkoholproblem och deras partner. Relevansen att använda detta frågeformulär i 
en studie med patienter som har diagnostiserad prostatacancer kan ifrågasättas. I studien 
framgår det inte något motiv till varför detta formulär användes. 
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I tre av resultatartiklarna presenteras eller diskuteras ingen etisk granskning (Galbraith et al, 
2008; Hawes et al., 2006; Galbraith et al., 2005), dessa studier uppvisar dock andra underlag 
för etiska ställningstaganden. I en studie av Galbraith et al. (2008) erbjöd de till exempel 
informanterna möjlighet att vara anonyma genom att de fick skriva på ett godkännande om de 
ville medverka i studien.  

Harden et al. (2002) använde sig av fokusgrupper som diskuterade öppna frågor som 
utbildade intervjuare gav. Informanterna var uppdelade i tre grupper, en bestod av par, den 
andra av partners och den sista av patienter. De öppna frågorna och att paren både var 
separerade och tillsammans under intervjutillfällena anses som en styrka eftersom detta 
öppnar för nya infallsvinklar på problemen. Samma studie gav en ekonomisk ersättning till 
informanterna för deras deltagande. Detta anses inte ha någon påverkan på resultatet då det 
var en symbolisk summa som erbjöds och informanterna antas inte ha svarat annorlunda om 
de inte hade erhållit den givna summan. 

Flera artiklar hade en redovisning över deltagarnas etnicitet, utbildningsgrad och inkomst. 
(Galbraith et al., 2008; Harden et al., 2008; Soloway et al., 2005; Harden et al., 2002; Maliski 
et al., 2002). Dessa variabler ansågs inte relevanta att ta upp i resultatet och diskuteras därför 
inte i resultatdiskussionen.  

I resultatet angav paren att de vid diagnostillfället hade svårt för att komma på frågor som de 
skulle ställa till hälso- och sjukvårdspersonalen, i efterhand hade de även svårt att minnas vad 
läkaren informerat dem om (Harden et al., 2002). Detta kan enligt Cullberg (2007) bero på att 
de befann sig i en så kallad chockfas som gör det svårt att minnas det som inträffat vid 
händelsen. Paren själva stärker denna teori genom att beskriva diagnostillfället som en 
traumatisk och chockerande händelse i deras liv (Maliski et al., 2002).  

Patienterna upplevde en orättvisa och en frustration över att prostatacancer just drabbat dem 
och att livet skulle komma att förändras (Harden et al., 2002; Hawes et al., 2006). Paren 
kunde tillsammans känna en ilska över att cancern inte hade upptäckts tidigare (Harden et al., 
2002). Det var likaså vanligt att kvinnan upplevde skuldkänslor för att hon exempelvis inte 
kunde vara närvarande och stötta mannen vid varje läkarbesök (Harden et al., 2006; Hawes et 
al., 2006). En del män upplevde att det liv de kämpat för och byggt upp rasade samman 
(Harden et al., 2006). Känslor som ilska, skuld, förtvivlan och en undran varför just detta 
drabbat individen hör enligt Cullberg (2007) till reaktionsfasen. I denna fas är det också 
vanligt att individen tränger bort känslor medvetet eller omedvetet för att slippa konfronteras 
med dem. Det kan vara en anledning till att vissa män valde att undanhålla information om 
sjukdomen från vänner, familj och sjukvårdspersonal (Harden et al., 2002).  

De män som avvaktade med behandling mådde psykiskt och fysiskt sämre än de män som 
fick genomgå behandling (Galbraith et al., 2005). Enligt Fransson (2000) är det många män 
som lever med obehandlad prostatacancer och går på regelbundna kontroller för att 
uppmärksamma ifall cancern har utvecklats. Dessa par lever i en ständig ovisshet och oro över 
hur framtiden kommer att bli. 

I och med att mannen blev diagnostiserad med prostatacancer så upplevde partnern en ökad 
belastning (Harden et al., 2002). Mannens minskade energi till följd av behandlingen 
påverkade parets relation till varandra, det var frustrerande för både kvinnan och mannen 
(Harden et al., 2006; Harden et al., 2002). För paret innebar mannens minskade energi att 
deras vardagsrutiner och framtidsplaner förändrades, deras liv fick anpassas efter mannens 
energinivå och dagsform (Harden et al., 2002). På grund av mannens fatigue fick kvinnan allt 
mer ta över och utföra de sysslor som mannen tidigare hade haft ansvar för (Harden et al., 
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2006; Harden et al., 2002) Kvinnan ville vara närvarande och insatt i sjukdomen så mycket 
som möjligt (Harden et al., 2006; Maliski et al., 2002). I en studie av Beck et al. (2009) 
stöttade kvinnorna sin man, de försökte hitta lösningar på uppkomna problem, sköta 
kontakten med sjukvården och fungera som informationskälla till vänner och familj. Det fanns 
de kvinnor som valde att söka utomstående hjälp för att orka med alla uppgifter kring 
mannens sjukdom (Harden et al., 2002). Enligt Carlsson (2007) tar en kvinnlig anhörig på sig 
större ansvar och får mer psykologiska besvär än en manlig. I och med att partnern upplevde 
ett ökat ansvar så drabbades hon ofta av skuldkänslor, oro och en ångest över att mannen 
skulle bli sämre (Harden et al., 2006; Hawes et al., 2006). Carlsson (2007) säger vidare att den 
första tiden efter diagnostillfället kan det vara svårt för partnern att finna en plats i vården på 
grund av att hon pendlar mellan att vårda sin partner respektive att själv bli omhändertagen.  

Den ökade belastningen bidrog till att kvinnans psykiska hälsa blev sämre än mannens, 
depression var även mer förekommande hos kvinnan (Galbraith et al., 2008; Couper et al., 
2006). Det ökade ansvaret hos kvinnan tärde i vissa fall på förhållandet (Harden et al., 2002). 
Hennes syn på parets relation förändrades med tiden, hon blev med tiden mindre nöjd med 
förhållandet (Couper et al., 2006). I resultatet framkom det att mannens slöhet, minskade 
energi och försök till att visa kärlek och tillgivenhet kan vara en anledning till att kvinnans 
syn på parrelationen försämrades (Hawes et al., 2006). 

Kvinnan mådde psykiskt sämst i början av sjukdomsförloppet, hennes välmående förändrades 
sedan till det bättre efter 12 månader och framåt (Galbraith et al., 2008). Enligt Reitan och 
Schjölberg (2003) så kan patienten och partnern befinna sig i olika delar av 
sjukdomsprocessen och se på krisen på två skilda sätt. Cullberg (2007) menar att efter cirka 
ett år så träder individen in i nyorienteringsfasen som gör att det inträffade kan läggas i det 
förflutna. Individen kan då istället blicka framåt och upptäcka nya intressen, relationer och 
självkänslan stärks också i och med detta. 

Paret påverkades både psykiskt och fysiskt av sjukdomen. Mannens och kvinnans upp-
fattningar av hur deras relation förändrades av sjukdomen var starkt förenade (Galbraith, et 
al., 2008). Detta styrks av (Kim et al., 2008; Morgan et al., 2008; Couper, 2007; Ko et al., 
2005) som säger att prostatacancern påverkar både mannens och kvinnans livskvalitet. Enligt 
Ko et al. (2005) påverkar kvinnans välmående hennes mans välbefinnande och ju mer hon 
klarar av att anpassa sig till sjukdomen desto bättre mår mannen. I tidigare studier har det 
också visat sig att kvinnan uppvisar sämre psykisk hälsa än vad patienten gör i samband med 
prostatacancern (Eton, Lepore, & Helgeson, 2005; Rees et al. 2005).  
 
Den minskade psykiska hälsan hos mannen hade ett starkt samband med hans känsla av att 
framtiden var osäker. I en studie beskrev en man prostatacancern som ett dödsbevis (Harden 
et al., 2002). Reitan och Schjölberg (2003) menar att när en individ drabbas av cancer kan en 
rädsla över att förlora livet och olika livsfärdigheter som exempelvis den sociala rollen och 
integriteten infinna sig. För många par innebar impotensen att deras sexualliv drabbades och 
förändrades (Hawes et al., 2006: Crowe & Costello, 2003). Fransson (2000) säger i sin 
avhandling att flera olika behandlingar för prostatacancer kan leda till att mannen får minskad 
potens och sexuallust. I en studie av Beck et al. (2009) framkom det likaså att männen ansåg 
att den mest besvärande följden av behandlingen var den minskade eller förändrade sexuella 
aktiviteten i deras liv. Enligt Reitan och Schjölberg (2003) ställs många patienter inför 
förändringar på grund av cancern som kräver att det vardagliga livet anpassas därefter. För en 
del par var den nya situationen så pass påfrestande att deras intimitet och sexuella umgänge 
minskade eller uteblev helt (Crowe & Costello, 2003: Harden et al., 2002). Det var mer 
besvärligt för mannen än för kvinnan att deras sexualliv förändrades (Soloway et al., 2005). 
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Detta styrks av McKorkle, Siefert, Dowd, Robinson och Pickett (2007) som menar att det kan 
vara svårare för mannen än för kvinnan att anpassa sig och acceptera den sexuella 
förändringen som kan uppstå efter en behandling. Kvinnan var mer bekymrad över att 
mannen skulle avlida på grund av prostatacancern än hon var över den sexuella förändringen 
som uppstod i och med impotensen (Harden et al., 2002). Beck et al. (2009) visade också i sin 
studie att kvinnan var mindre orolig över förändringen på sexuallivet än vad mannen var. Hon 
värdesatte andra saker i deras relation än just sexualiteten, hon var också mer orolig över hur 
impotensen skulle påverka mannens hälsa.  

Paren upplevde att hälso- och sjukvården inte erbjöd dem tillräckligt med information och 
uppmärksamhet angående deras sexuella relations påverkan av prostatacancern (Harden et al., 
2002). En teori är att sjuksköterskan kan ha förutfattade meningar angående sexualitet och 
äldre. Dessa fördomar kan enligt föreliggande studies författare leda till att sjuksköterskan 
undviker att informera patienten och hans levnadspartner om de sexuella förändringar som 
kan uppkomma. Detta kan också påverka att paren inte vågar fråga och diskutera sexuella 
problemen med sjuksköterskan. Beck et al. (2009) menar att många par tror att deras sexualliv 
ska fortsätta som vanligt efter behandlingen. Mannen och kvinnan visste inte hur de skulle ta 
sig an de sexuella problem som uppkom på grund av mannens impotens, efter avslutad 
behandling slutade många par att prata med varandra om sitt sexualliv. I en kontrollstudie 
framkom det att patienter som fick träffa en sjuksköterska regelbundet under sex månaders 
tid, för att identifiera och få stöd och hjälp med sina sexuella behov, fick bättre sexuellt 
välbefinnande än kontrollgruppen (Giesler et al, 2005).  

Resultatet visade att paren, genom att söka information och vara väl inlästa på sjukdomen, 
utvecklade en mer optimistisk syn, ett lugn och ett ökat hopp inför framtiden (Maliski et al., 
2002). Att även vara mer insatt i behandlingarna gjorde att paren blev mer klara över vad 
sjukdomen innebar.    

Somliga par vände sig vanligen till en sjuksköterska för att få råd och hjälp (Hawes et al., 
2006). Andra undvek att ställa frågor för att de saknade förtroende för sjukvårdspersonalen 
(Harden et al., 2002). De par som undvek att ställa frågor uppgav att de inte kunde lita på att 
sjukvården visste vilken behandling som var korrekt då olika personer i sjukvårdspersonalen 
ofta hade skilda uppfattningar angående behandlingarna. Det bidrog till att paren inte vågade 
släppa ansvaret om mannens vård och behandling till sjukvårdspersonalen. Vissa par 
upplevde att de saknade en professionell person som kunde ge dem bred information och 
kunde samtala med dem och ge dem utförliga svar om prostatacancern (Crowe & Costello, 
2003). Enligt Reitan och Schjölberg (2003) har patienter som drabbats av cancer ofta frågor 
kring döden och deras egen existens, många har även ångest och är oroliga inför hur 
framtiden kommer att bli. Patientens frågor är viktiga eftersom cancersjukdomen kan 
uppfattas som oförutsägbar och okontrollerbar. Enligt Carlson (2007) upplever många 
närstående att de får otillräckligt med information av vårdpersonalen och att de inte får reda 
på något om de själva inte frågar. Ett behov av stöd, visat intresse, och att bli sedd som en 
enskild individ var viktig att få från sjukvårdspersonalen (Harden et al., 2002).  

I en interventionsstudie deltog 235 par från USA (Northouse et al, 2007). 
Interventionsgruppen fick genomgå ett program som fokuserade på att ge stöd och 
information. Speciellt utbildade sjuksköterskor utförde interventionen som inriktade sig 
på följande områden: att få paret att kommunicera och ge varandra stöd, att få paren att 
ha mål som gav dem hopp, att ge dem tips och råd om hur de kan minska stressen, hur de 
ska leva ett hälsosammare liv, ta emot och tolka information om sjukdomen så att de 
klarar av att leva med osäkerheten och hur de ska hantera de olika symtomen som 
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prostatacancern medför. Männens livskvalitet förändrades inte nämnvärt jämfört med 
kontrollgruppen dock minskade männens oro och kommunikationen med partnern om 
sjukdomen ökade. Partnern fick mer hopp, mindre oro, bättre psykisk hälsa, 
kommunikationen med mannen ökade och de utvecklade mer effektiva sätt att leva med 
och acceptera sjukdomen än kontrollgruppen. Trots att interventionen inte hade lika stor 
effekt hos mannen som hos kvinnan så visar denna studie att det behövs mer stöd och 
hjälp ifrån vården, speciellt för partnern (Northouse et al., 2007). Studiens resultat 
bekräftas genom Valand och Fodstad (2002) som menar att partnern behöver lika mycket 
uppmärksamhet som patienten. Partnern har lika stort behov av stöd som patienten men enligt 
Carlsson (2007) får partnern sällan det stöd hon behöver. Sjuksköterskan bör se partnern som 
en tillgång för patienten. Valand och Fodstad (2002) menar att både partner och patient bör få 
det stöd, den hjälp och omsorg de behöver för att hantera den ökade påfrestningen som 
cancern kan medföra. Genom att göra det så menar Valand och Fodstad (2002) att 
sjuksköterskan kan få en bättre överblick över patientens behov och kan därmed ge en god 
omvårdnad.  

Vissa män upplevde att deras maskulina självbild och manliga status förlorades i samband 
med prostatacancern (Harden., 2002). Enligt Beck et al. (2009) hotas mannens identitet i form 
av att han känner sig mindre självständig, har en minskad sexuell och vardaglig kompetens. 
Den minskade maskulina självbilden hos mannen påverkar i sin tur partnerns och patientens 
sexuella relation. Mannen tvingas hitta nya sätt för att få tillbaka sin maskulina självbild så att 
han kan anpassa sig till den reducerade sexualdriften (Beck et al., 2009). I resultatet visade det 
sig att en del par valde att rätta sig till den förändrade situationen och anpassa sitt sexuella 
umgänge till mannens nya sexuella förutsättningar (Harden et al., 2002 & Harden et al., 2006; 
Crowe & Costello, 2003). Att blicka framåt och att försöka förändra och se lösningar på 
problemen ingår enligt Cullberg (2007) i bearbetningsfasen som inträder efter reaktionsfasen. 
Där får individen en insikt i det som skett och därför kommer individen vidare i sin 
bearbetning av det inträffade.   

 

Konklusion 

I litteraturöversikten framkom det att de olika behandlingarna gjorde att många mäns 
sexuallust minskade och att impotens infann sig. De par som hade varit sexuellt aktiva före 
behandling uppgav att de hade mindre sexuellt umgänge efter avslutad behandling. Detta 
upplevdes mer som ett problem för mannen, kvinnan var mer bekymrad över att mannen 
skulle avlida i samband med prostatacancern. 
De olika biverkningarna som till exempel urininkontinens, impotens och minskad sexlust 
hade olika påfrestningar på det vardagliga livet beroende på vilken ålder mannen befann sig i. 
En del män upplevde att deras maskulina självbild hotades på grund av behandlingarnas 
biverkningar. Somliga par försökte anpassa sig efter den sexuella förändringen och 
urininkontinensen. Mannens fatigue i samband med behandling tärde på grund av olika 
anledningar på förhållandet. Intimiteten och den spontana fysiska uppskattningen så som 
kramar och pussar minskade. På grund av mannens minskade energi så kunde han inte vara 
lika kärleksfull och visa lika mycket tillgivenhet till sin partner som tidigare. 
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Paren hade svårt att lita på sjukvården och de kände även att de inte fick tillräckligt mycket 
information, stöd och uppmärksamhet, speciellt de sexuella problemen togs aldrig upp inom 
sjukvårdspersonalen. Paren hade velat ha kontakt med en professionell person som kunde ge 
dem bred information och ett individanpassat stöd. 

Den individuella informationssökningen om prostatacancer skapade en trygghet för patient 
och hans partner och hade en lugnande inverkan i deras liv. Paren fick en bredare insikt i 
cancersjukdomen i och med informationssökningen, det underlättade även för deras val av 
behandling.  

Cancersjukdomen beskrevs som ett avbrott som förändrade parens liv och vardagsrutiner. 
Kvinnan tog på sig mycket ansvar och ansåg det viktigt att stötta och hjälpa sin man. Även 
detta kunde vara tärande på förhållandet. Den ökade påfrestningen genererade i att kvinnan 
fick en sämre psykisk hälsa än mannen.  

De flesta paren upplevde att deras förhållande hade blivit mer känslomässigt, starkare och att 
de kommit varandra närmare i samband med cancersjukdomen. De ansåg att de kände sig mer 
motiverade till att ta till vara på varje stund eftersom de inte visste hur lång tid de hade kvar 
att leva tillsammans.  

 

Implikation 

Många par upplevde att de fick för lite information av hälso- och sjukvårdspersonalen om 
behandlingar och cancersjukdomen. Paren ansåg därför att det var svårt att själva ta beslut 
angående vilken behandling mannen skulle genomgå. För att underlätta denna beslutsprocess 
för paren kan sjuksköterskan och övrig vårdpersonal informera om eventuella biverkningar 
som kan uppstå i och med de olika behandlingarna. Sjuksköterskan bör ge patient och hans 
partner information om de sexuella förändringar som kan uppstå efter avslutad behandling. 
Det är likaså viktigt att sjuksköterskan är öppen och visar att det är tillåtet att samtala om 
intimitet och sexualitet. På så vis kan det bli enklare för paret att hantera och acceptera de 
eventuella förändringar som kan uppstå. Individuellt anpassad information och undervisning 
till båda parter efterlyses.  

Eftersom även kvinnan påverkas av att mannen lever med prostatacancer så bör sjuk-
sköterskan involvera henne i mannens vård. Det har visat sig att det är en stor påfrestning, 
speciellt psykiskt, för kvinnan att leva tillsammans med en man som har prostatacancer. Här 
är det viktigt att sjuksköterskan inte bara fokuserar på mannens behov utan även bemöter och 
tillgodoser kvinnans behov av stöd och hjälp. Det bör finnas tydliga riktlinjer inom hälso- och 
sjukvården för hur de närstående till patienter med cancer ska bemötas. Avsaknad av riktlinjer 
kan leda till okunskap och osäkerhet hos sjuksköterskan som gör att hon undviker att ta sig an 
partnerns oro och problem. 

Mer forskning i Skandinavien kring ämnet efterlyses för att kunna få en tydligare bild över 
hur patienter med prostatacancer och deras partner upplever sitt vardagliga liv. Även mer 
forskning om hur den homosexuella relationen påverkas av prostatacancer vore av intresse. 
Detta för att kunna anpassa den svenska sjukvården efter olika sorters parrelationer där 
mannen har prostatacancer. 
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Tabell 1. Sökhistorik          Bilaga I 

Databas Datum Sökord Limits Antal 
träffar 

Genom-
lästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

PubMed 11/11-
2009 

Prostatic 
neoplasms 
(MESH, 
major 
topic) 
AND 
Spouses 
(MESH, 
Major 
topic) 
 

Abstracts 
 
2004-
present 
 
English 
 

35 16 14 6 

PubMed 11/11- 
2009 

Prostatic 
neoplasms 
(MESH, 
major 
topic) 
AND 
Spouses 
(MESH, 
Major 
topic) 
 

Abstracts 
 
2002-
2003 
 
English 

12 2 0 0 

CINAHL 11/11-
2009 

Prostatic 
neoplasms 
(MM) 
 
Spouses 
(MM) 
 

2004-
2009 
 
Peer 
reviewed 
 
Research 
article  
 
English 
 

24 6 5 1 

CINAHL 11/11- 
2009 

Prostatic 
neoplasms 
(MJ) 
 
Spouses 
(MJ) 

2002-
2003 
 
Research 
article 
 
Peer 
reviewed 
  
English 

13 8 6 3 



Tabell 2. Artikelöversikt                          Bilaga II:1
                   
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Australien 

Crowe, H., & 
Costello J., A. 

Prostate cancer: 
Perspectives on 
Quality of life and 
impact of treatment 
on patients and 
their partners. 

Att identifiera hur diagnos 
och behandling påverkar 
patienter med 
prostatacancer och deras 
partner. 

Kvantitativ metod 
 
Pilotstudie 
 
Frågeformulär:  
 
FACT-P 
(Functional Assesment 
of cancer therapy-
prostate),  
 
n = 13 patienter 
 
35 % Bortfall 
 
n = 12 partners 
 
37 % Bortfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien visade en ökad 
stressnivå hos både patient 
och partner. Relationen 
påverkades till stor del 
negativt på grund av att 
sexuallusten minskade.  

Grad I 



 
 

                                       Bilaga II:2 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Australien 
 

Couper, J., W., 
Bloch, S.,   
Love, A.,   
Duchesne, G.,  
Macvean, M.,  & 
Kissane, D., W. 

The psychosocial 
impact of prostate 
cancer on 
patients and their 
partners. 

Att utforska hur patient 
och partner påverkas 
psykiskt av att mannen har 
”godartad” eller 
”elakartad” prostatacancer. 

Kvantitativ metod 
 
n= 103 par  
 
27 % Bortfall 
 
Prospektiv 
observationsstudie 
 
Frågeformulär utdelades 
vid diagnossättning samt 
sex månader senare. 
 
Mätinstrument: 
Composite International 
Diagnostic Interview 
(CIDI) 
 
Diagnostic 
and statistical manual of 
mental disorders 
4th edition (DSM-IV) 
 
The Brief Symptom 
Inventory (BSI) 
 
The Global Severity 
Index 
(GSI)  
 
The Dyadic Adjustment 
Scale (DAS) 

Både patient och partner 
blev deprimerade och 
oroliga av cancerbeskedet. 
Kvinnan blev mer 
deprimerad och orolig än 
mannen. Partnerns syn på 
förhållandet hade försämrats 
ett halvår efter diagnosen 
medan mannens 
tillfredsställelse med 
förhållandet var oförändrat.  
 

Grad I 

                                          



 
 

                  Bilaga II:3 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
USA 

Galbraith, E., M., 
Arechiga, A., 
Ramirez, J., & 
Pedro, W., L. 

Prostate cancer 
survivors’ and 
partners’ self-
reports of health 
related Quality of 
life, treatment 
symtoms, and 
marital satisfaction 
2.5-5.5 years after 
treatment. 

Att redogöra för hälsa, 
hälsorelaterad livskvalitet 
och relationens kvalitet hos 
par där mannen har 
prostatacancer upp till 5,5 
år efter genomgången 
behandling av 
prostatacancer. 

Kvantitativ metod 
 
Longitudinell 
jämförelsestudie 
 
n = 137 patienter med 
prostatacancer 
 
n= 104 partners 
 
24 % Bortfall 
 
 
Frågeformulär: Quality-
of-life index (CDI) 
 
Medical outcomes study 
general health survey 
(SF-36) 
 
The dyadic adjustment 
scale (DAS) 
 
Southwest oncology 
group prostate 
treatment-specific 
symtoms measure 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männen och deras partner i 
denna studie var i behov av 
information och stöd i frågor 
som rörde sexualiteten. 
Majoriteten av patienterna 
som deltog i studien fick 
problematiska sexuella 
symtom och mannens 
sexualliv med partnern 
förändrades. Män som 
avvaktade behandling 
uppvisade på flera punkter 
sämre hälsa än de övriga 
behandlingsgrupperna. 
 
 

Grad I 



 
 

                    Bilaga II:4 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
USA 

Galbraith, M., E, 
Pedro, L., W, 
Jaffe, A., R., & 
Allen, T., L. 

Describing health-
related outcomes 
for couples 
experiencing 
prostate cancer: 
differences and 
similarities. 

Att kartlägga hur kvinnan 
och mannens hälsa 
påverkades av att han hade 
prostatacancer.  
 

Kvantitativ metod 
 
n=161 par  
 
26 % Bortfall 
 
Följande frågeformulär 
ifylldes före, 6, 12 och 
18 månader efter slutförd 
behandling: 
 
Quality-of-life index 
(QLI) 
 
Medical outcomes study 
general health survey 
(SF-36) 
 
Dyadic adjustment scale 
(DAS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Både patient och partner 
påverkades psykiskt och 
fysiskt av sjukdomen och 
behandlingen. Ett starkt 
samband uppmättes över tid 
mellan patientens och 
partnerns påverkan av 
sjukdomen. Mannen och 
kvinnan var lika nöjda med 
relationen. Kvinnan var dock 
den som mådde sämre än 
mannen vid flera tillfällen 
under studiens gång. 

Grad II 



 
 

                  Bilaga II:5 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
USA 

Harden, J., 
Northouse, L., 
Cimprich, B., 
Pohl, M., P., 
Liang, J., & 
Kershaw, T. 

The influence of 
developmental life 
stage on quality of 
life in survivors of 
prostate cancer and 
their partners. 

Att undersöka män med 
prostatacancer och deras 
partners upplevelse och 
värdering av livskvaliteten 
för att se om det fanns 
skillnader beroende på 
parets ålder.   

Kvantitativ metod 
 
n= 69 par 
 
Tre olika grupper; 
Högre medelåldern(50-
64 år), äldre (65-74 år) 
och äldre äldre (75-84 år) 
 
Enkätundersökning: 
The medical outcomes 
study short form health 
survey (MOS SF-12) 
 
Expanded  
prostate cancer index 
composite (EPIC) 
 
Appraisal off illness 
scale (AIS) 
 
appraisal of caregiving 
scale (ACS) 
 
Lewis cancer self-
efficancy scale (CASE) 
 
Omega screening 
questionnaire (OSQ) 
 
The inventory of  
current concerns  
(ICC) 
 
 

Skillnader på livskvaliteten 
varierade mellan de olika 
åldersgrupperna.  
Paren i gruppen äldre(65-74 
år) hade bättre livskvalitet än 
de andra två grupperna.  

Grad I 



 
 

                   Bilaga II:6 

Publikationsår 
Land 

Författare Title Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
USA 

Harden, J., K, 
Northouse, L., L, 
& Mood, D., W. 

Qualitative analysis 
of couple’s 
experience with 
prostate cancer by 
age cohort. 

Att belysa pars 
gemensamma upplevelser 
och erfarenheter av att 
mannen i förhållandet har 
prostatacancer. Samtidigt 
se om det fanns skillnader 
mellan olika åldersgrupper. 

Kvalitiativ metod 
 
n=15 par  
 
17 % Bortfall 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Indelade efter ålder i tre 
olika grupper med fem 
par i varje. Högre 
medelåldern (50-64 år), 
äldre (65-74 år) och äldre 
äldre (75-84 år) 
 
Demografisk enkät, 
Medicinhistorisk enkät, 
semistrukturerad 
intervjuguide.  

Alla par som deltog i studien 
påverkades av sjukdomen. 
De tre största områdena som 
uppstod var: 
Sjukdomens påverkan på 
vardagen. 
Parets och familjens 
relationer. 
Anpassningsproblem till 
sjukdomen. 
Trots att alla paren uppgav 
liknande problem så var det 
stor skillnad på hur olika 
åldersgrupperna upplevde 
problemen.  
 
 

Grad I 

2002 
USA 

Harden, J., 
Schafenacker, 
A., Northouse, 
L., Mood, D., 
Smith, D., & 
Pienta, K. et al. 

Couples’ 
experiences with 
prostate cancer: 
Focus group 
research. 

Att kartlägga hur par med 
prostatacancer påverkades 
av sjukdomen, hur de 
klarade av symtom som 
uppstod, hur livskvaliteten 
var och vad de själva 
skulle vilja ha till hjälp 
med i det dagliga livet. 

Kvalitativ metod 
 
Fenomenologisk studie 
 
Semistrukturerad 
intervjustudie 
 
n = 22 patienter med 
prostatacancer 
 
n = 20 partners  
 
 
 

Deltagarna var i stort behov 
av information och stöd. De 
visade även tecken på ökad 
stress på grund av 
sjukdomen.  
 
 

Grad I 



 
 

                   Bilaga II:7 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
USA 

Hawes, S. M., 
Malcarne, V. L., 
Ko, C. M., 
Robins Sadler, 
G., Banthia, R., 
& Sherman, S. 
A. et al. 

Identifying 
problems faced by 
spouses and 
partners of patients 
with prostate 
cancer. 

Att beskriva vilka problem 
som par, där mannen har 
prostatacancer, ansåg 
viktiga att belysa i 
samband med sjukdomen.   

Kvantitativ metod 
 
n= 65 par  
 
24 % Bortfall 
 
Deltagarna genomgick 
en PST (Problem-solving 
therapy intervention) 
som använde sig av 
IDEAS (Identify a 
current life problem. 
Define their options for 
solving the problem. 
Evaluate. Act on their 
plan. See if their plan 
was effektive) 
 
Ur studien kodades de 
problem som togs upp. 
Sedan redovisades de 
problemen med hjälp av 
två mätningar.  
 
The social problem-
solving inventory-revised 
(SPSI-R)   
 
The profile of mood 
states (POMS)  
 
 

De fyra största kategorierna 
som paren tog upp var; 
Behandlings- och 
biverkningsproblem, 
patientens, familjens och 
partnerns problem. 

Grad II 

 



 
 

                   Bilaga II:8 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
USA 

Maliski, S., L., 
Heilemann, M-
S., V., & 
McCorkle, R. 

From “Death 
Sentence” to “Good 
Cancer” – Couples’ 
transformation of a 
prostate cancer 
diagnosis. 

Att beskriva 
sjukdomsupplevelsen hos 
män med prostatacancer 
och deras partner från 
diagnos till genomförd 
prostatektomi.  

Kvalitativ metod 
 
Grounded theory 
 
Intervjuer hölls mellan 
tre-elva månader efter 
avslutad operation. 
 
n= 20 par 
 
5 % Bortfall  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paren upplevde att 
sjukdomsbeskedet gjorde att 
de förlorade kontrollen över 
sin situation. Paren fick en 
allt mer optimistisk bild av 
sjukdomen genom att söka 
information. I takt med en 
ökad kunskap blev paren 
lugnare och kunde delta i 
valet av behandlingsform. 
Paren upplevde att det med 
tiden blev enklare att hantera 
cancern genom att se 
sjukdomen som en utmaning 
istället för ett ”dödsbevis”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grad I 

 

 



 
 

                   Bilaga II:9 

År 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
USA 

Soloway, C., T., 
Soloway, M., S., 
Kim, S., S., & 
Kava, B., B. 

Sexual, 
psychological and 
dyadic qualities of 
the prostate 
cancer ’couple’. 
 

Att kartlägga sexuell-, 
psykisk och 
relationsbaserad hälsa hos 
patienter med 
prostatacancer och deras 
partners. 

Kvantitativ metod 
 
n= 68 par 
 
38 % Bortfall 
 
Frågeformulär: 
Brief index of sexual 
function for women 
(BISF-W), 
  
The brief sexual function 
questionnaire for men 
(BSFQ), 
 
Sexual adjustment 
questionnaire (SAQ), 
 
The Beck depression 
inventory(BDI), 
The profile of mood 
states(POMS), 
 
Visual analogue scales of 
distress (VAS), 
 
The dyadic adjustment 
scale (DAS), 
 
The sociodemographic 
and medical information  
(SQ) 
 

Kvinnan var mer nöjd med 
sexuallivet och relationens 
kvalitet än vad mannen var. 
Kvinnan var mer 
deprimerad, arg och orolig 
än mannen. Hon var mer 
bekymrad över mannens 
sjukdom än han själv var. 
 

Grad I 

 


