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Abstrakt  

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Sjukdomen medför en 

rad hotfulla händelser som kan framkalla känslomässiga reaktioner. Detta ökar behovet av 

information, som anses vara en viktig form av stöd. Att drabbas av prostatacancer kan vara 

påfrestande och hotfull situation i en mans liv där det kan behövas stöd för att hantera 

situationen på ett optimalt sätt. Med hjälp av copingstrategier så kan männen må fysiskt och 

psykiskt bättre. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa mäns upplevelser av att 

leva med prostatacancer och hur de hanterar det dagliga livet. Metod: En litteraturöversikt 

gjordes inom tidsramen 1997-2013. Sökorden var prostatic neoplasms, coping, daily living, 

quality of life, activities of daily living och nursing. 15 vetenskapliga artiklar granskades och 

kvalitetsvärderades. Resultat: utifrån denna studie så har tre huvudkategorier utformats; 

livsförändringar, stöd och copingstrategier. Männen upplevde både fysiska och psykiska 

livsförändringar i samband med prostatacancer. Stöd från familj, vänner, patientgrupper och 

sjukvården upplevdes viktigt för männen för att kunna hantera sjukdomen. 

Kunskapsinhämtning var en viktig copingstrategi för att kunna handskas med de 

påfrestningar som uppstod i samband med sjukdomen. Slutsats: männen är i behov av en 

god kommunikation, information och stöd för att kunna hantera situationen. Kommande 

forskning bör lägga fokus på att göra interventioner på sjukvårdspersonalens 

informationsgivning till män med prostatacancer för att kunna förbättra männens förståelse 

för sjukdomen och dess konsekvenser.  
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Bakgrund 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, cirka 70 000 män drabbas varje år. 

Denna form av cancer motsvarar 34 % av alla cancerformer. Antalet diagnostiserade fall har 

ökat drastiskt de senaste decennierna. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder. En av åtta män 

har en risk att få prostatacancer innan 75 års ålder (Socialstyrelsen, 2009).  

 

När man får diagnosen prostatacancer så möter man många hotfulla händelser i samband 

med sin sjukdom som kan framkalla känslomässiga reaktioner. Det kan exempelvis vara 

ensamhet, sorg och förtvivlan. Detta kan skapa en rad behov som människor ofta har svårt 

att hantera och lösa. Den största skräcken kan vara rädslan för det okända och den 

tillhörande osäkerheten. Uppenbarligen så producerar cancer intensivt krav på information 

och säkerhet, vilket kan ses som en viktig form av stöd (Templeton & Coates, 2004).  

 

Enligt Droz, Balducci, Bolla, Emberton, Fitzpatrick, Joniau, Kattan, Monfardini, Moul, 

Naeim, Poppel, Saad & Sternberg (2010) så är syftet med behandling/behandlingarna av 

lokaliserad prostatacancer generellt sett botande. Äldre män är mer benägna att utveckla 

större tumörer än yngre män. Det finns dock bevis från USA och Europa att endast en 

minoritet av patienter kommer att få botande behandling. När det speciellt handlar om äldre 

män med lokaliserad prostatacancer så bör man innan behandling ta hänsyn till de 

övervägande riskerna att dö i prostatacancer, vilket beror på tumörens grad och stadium. 

Baumann, Zopf & Bloch (2012) redovisar att de olika behandlingsalternativen vid 

prostatacancer har en del negativa effekter.  

Coping är ett begrepp som beskriver individens strategier, det vill säga hur individen väljer 

att bemöta, hantera och anpassa sig under/efter stressiga situationer (Medin & Alexanderson, 

2000, s. 85-86). Många forskare som har skrivit om coping har använt sig av en modell som 

bygger på att åstadkomma lindring eller återställa emotionell balans. Det finns flera sätt att 

hantera hotfulla händelser på men generellt så finns det tre olika copingstrategier: 

problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och aktivkänslofokuserad coping. De 

flesta personer som drabbas av cancer använder sig inte enbart av en eller två strategier utan 

de använder sig av flera olika strategier (Maes, Leventhal, & Ridder, 1996, s. 236-237). 
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Män med prostatacancer som använder sig av copingstrategier mår fysiskt och psykiskt 

bättre än män som undviker coping. Det finns skadliga effekter av undvikande av coping. 

Det finns dock inget avgörande samband mellan copingstrategier och dess effekt på 

livskvaliteten (Green, Wells, & Laakso, 2011). Livskvalitet är något som kan betingas 

subjektiv och objektivt. Ur en subjektiv synvinkel så menar man att livskvalitet är relativ i 

förhållande till varje enskild individ. Därför så måste varje patient betraktas som en 

auktoritet när det handlar om livskvalitet. Ur en objektiv synvinkel så menar man att så 

länge kroppen fungerar och det basala materiella behovet är tillfredställd så har patienten 

det bra (Birkler, 2007, s.100-101). 

Orem beskriver behovsteorin utifrån tre punkter, det universella behovet, 

utvecklingsmässiga behovet och det hälsorelaterade behovet.  Det universella behovet tar 

upp de åtgärder alla människor måsta utföra för att kunna överleva som t.ex. syre, vatten 

och födointag. Den utvecklingsmässiga egenvården beskriver hur individens 

egenvårdsbehov kan utvecklas under livets gång och är knuten till den situation individen 

befinner sig i just nu som leder till att ett nytt behov uppstår. Egenvårdsbehov beskriver hur 

personer som har en sjukdom ska lära sig att acceptera och hantera sin livssituation och 

försöka leva ett sådant normalt liv som möjligt genom att öka sin medvetenhet om 

sjukdomen (Kirkevold, 2007, s. 150-152).  

 

I Socialstyrelsen (2005) ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” sägs det att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att informera och undervisa patienter och/eller närstående, 

såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll och även 

att förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given information. Sjuksköterskan 

ska även ha förmåga att undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i 

grupp, i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa.  

 

Att drabbas av prostatacancer kan vara en påfrestande och hotfull situation i en mans liv där 

det kan behövas stöd för att hantera situationen på ett optimalt sätt. Kunskapen vi har är inte 

stor och vi anser att det är viktigt att ta reda på mer om detta. Vi vill alltså med denna 

uppsats belysa patienternas upplevelse av att leva med prostatacancer för att bättre kunna 

förstå och stödja patienten i hur de kan hantera att leva med sjukdomen.  
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Syfte 

Syftet är att belysa mäns upplevelser av att leva med prostatacancer och hur de hanterar det 

dagliga livet. 

 

Metod 

För att skapa en översikt inom det valda området har vi använt oss av litteraturöversikt, 

vilket innebär att söka, granska och sammanställa aktuell forskning inom ett valt område. 

Denna typ av metod ger en uppfattning om vad som studerats och hur man har gått tillväga 

för att samla in data. Vid en litteraturöversikt så görs inga begränsningar vid valet av 

kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Man kan använda sig av bägge delarna för att analysera 

(jmf Friberg, 2012, s. 133-134).  

 

Litteratursökningen gjordes utifrån två databaser, cinahl och pubmed. Sökorden har 

kombinerats för att kunna få fram relevanta artiklar. Alla artiklar är peer reviewed. 

Urvalsprocessen utfördes i fyra steg (tabell 1). Sökorden som användes var: prostatic 

neoplasms, coping, daily living, quality of life, activities of daily living och nursing (tabell 1).  

 

Inklusionskriterierna var artiklar på endast engelska, kvalitativa artiklar, kvantitativa 

artiklar, inga begränsningar på år.  

 

Exklusionskriterierna var artiklar som inte har fulltext, artiklar som inte är peer reviewed, 

litteraturstudier, artiklar som inte motsvarade syftet.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 3 Urval 

4 

Cinahl Prostatic neoplasms 

AND coping 

-  137 137 31 14 2 

Pubmed "Prostatic 

Neoplasms"[Mesh] 

AND coping 

-  342 220  43 17 2 

Pubmed "Prostatic 

Neoplasms"[Mesh] 

AND coping AND 

quality of life 

-  161 161 82 19 1 

Pubmed "Prostatic 

Neoplasms"[Mesh]AND 

coping AND daily 

living 

-  28 28 28 20 3 

 

Cinahl Prostatic neoplasms 

AND daily living 

-  26 26 26 13 1 

 

Pubmed "Prostatic 

Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Activities of 

Daily Living"[Mesh]) 

AND "Quality of 

Life"[Mesh] 

-  62 62 29 14 1 

 

 

Pubmed ("Prostatic 

Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Quality of 

Life"[Mesh] 

-  2207 358 71 26 1 

 

Pubmed "Prostatic 

Neoplasms"[Mesh]AND 

quality of life AND 

nursing 

- 173 173 89 21 1 

 

Summa:   3136 1165 399 144 12 

 I urval 1 lästes artiklarnas titel, i urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i urval 3 lästes hela artikeln och i urval 4 

artiklar för granskning av vetenskaplig kvalitet.   

 

Urval och granskning 

Urvalet av våra artiklar gjordes utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier i fyra steg 

enligt tabell 1. Först läses artiklarnas titel, där vi fick fram sammanlagt 1165 artiklar. Sedan 

läses artiklarnas abstrakt, där vi fick fram 399 artiklar. Sedan läses hela artiklar, där vi fick 

fram 144 artiklar. I urval fyra så fick vi fram 12 artiklar som användes i vår studie. Manuell 

sökning har gjorts på tre av artiklarna som uppfyllde kriterierna och därmed inkluderades. 
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De 15 valda artiklarna granskades enligt en granskningsmall och kvalitetsvärderades (bilaga 

1). Samtliga 15 artiklar användes i studien.  

 

Analys 

Analys av artiklarna gjordes genom att läsa artiklarna upprepade gånger för att få en 

helhetsbild. De valda artiklarnas resultat identifierades och sammanställdes för att hitta det 

som var väsentligt för vår studie och som besvarar vårt syfte (Jfr.Friberg, 2012, s. 121, 127-

129). Sedan sorterades resultatet genom att jämföra likheter och skillnader i alla artiklarnas 

resultat för att därefter placeras in i huvudkategorier och underkategorier (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier.  

Huvudkategori Livsförändringar Stöd  Copingstrategier 

Underkategori Fysiska förändringar Familj Acceptans  

Psykosociala förändringar  Patientgrupp  Fysisk aktivitet 

 Sjukvården Kunskapsinhämtning 

   Attityd 

 

Etiska överväganden 

I denna litteraturöversikt så har det strävats efter att alla artiklar skulle ha en etisk 

diskussion. Ingen information har undanhållits. Vi har inkluderat både positiva och negativa 

aspekter av artiklarna. Vi har arbetat på ett systematiskt sätt med denna studie. Urval och 

artikelgranskning har skett på ett så neutralt sätt som möjligt där vi i diskussion varit eniga 

om de beslut vi tagit för att kunna besvara vårt syfte. 
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Resultat 

Studien resulterade i 15 artiklar varav fjorton var av kvalitativ design och en var av 

kvantitativ design. Artiklarna har bedömts vara av god kvalité och är producerade mellan 

åren 1997-2013. Ytterligare information om artiklarna kan ses i bilaga 2.  

 

Livsförändringar 

 

Fysiska förändringar 

Männen upplevde både fysiska och psykiska livsförändringar i samband med prostatacancer 

(Jakobsson, Hallberg & Lovén, 1997; Jonsson, Aus & Berterö, 2009). Enligt Jakobsson et al 

(1997) så innebar fysisk och existentiell trötthet förlust av energi och motivation till att 

uppfylla dagliga sysslor.  

 

Flera män upplevde problem med vattenkastning som var det vanliga debut symtomet. 

Problemet var värst på nattetid då männen fick gå på toaletten flertal gånger (Bungay & 

Cappello, 2009; Dieperink, Wagner, Hansen & Hansen, 2013; Jakobsson et al., 1997). Kateter 

minskade vissa problem men nya problem utvecklades i samband med detta, så som smärta i 

urinröret och känslan av att ha en kateterpåse (Jakobsson et al., 1997). Män som arbetade beskrev att 

de fick planera sina scheman utifrån tillgänglighet till toalett. Medan de som var helt inkontinenta 

fick använda inkontinens skydd. De uttryckte att de kände sig oförbredda på att de skulle 

uppleva svårigheter med vattenkastning (Harden, Schafenacker, Northouse, Mood, Smith, 

Pienta, Hussain & Baranowski, 2002). 

 

En av de mest besvärliga biverkningarna av hormonbehandlingen som männen upplevde 

var nykturi, vilket orsakade trötthet under dagen (Ervik & Asplund, 2012; Hedestig, 

Sandman, Tomic & Widmark, 2005; Jakobsson et al., 1997). Att ta beslut om behandling var 

svårt och förvirrande, speciellt under den tidiga fasen av sjukdomen då männen var som 

mest sårbara. Andra besvärande biverkningar som männen upplevde var sexuell 

dysfunktion, värmevallningar, viktökning, ömhet, fettvävnad på magen, brösttillväxt samt 

att testiklarna drog ihop sig. Männen menade att de blev impotenta direkt efter påbörjad 
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hormonbehandling och förlorade då sin libido (Bungay & Cappello, 2009; Dieperink et al., 

2013; Ervik & Asplund, 2012; Harden et al., 2002; Ng, Kristjanson & Medigovich, 2006).  

 

En avtagande sexuell funktion beskrev männen som en känsla av att vara en stympad man. 

Männen uppgav en ovilja att prata om den avtagna sexuella funktionen. Att prata med 

kvinnlig sjukvårdspersonal om att bli impotent eller andra intima frågor kändes besvärande. 

Detta hinder blev ett problem för att kunna exponera sig för kvinnor. När män pratade 

sinsemellan om sexuella dysfunktionen beskrev männen att det gjordes med humor, för det 

var inget man prioriterade att prata om (Hedestig et al., 2005).  

 

Psykosociala förändringar 

Männen upplevde psykosociala förändringar genom en förändrad attityd till sig själv och i 

relation med andra i samband med hormonbehandling. De kände sig värdelösa. De 

psykologiska förändringarna ledde till stress och depression. Männen beskriver att allt 

kändes som ett helvete och de kände inte igen sig själva. Vissa män fann det svårt att 

balansera positiva faktorer med negativa aspekter av sjukdomen (Ng et al., 2006). Männen 

som hade urinkateter upplevde det känslomässigt jobbigt och detta ledde till stress och 

socialt tillbakadragande.  Katetern var en ständig påminnelse om sjukdomen och de beskrev 

katetern som den värsta erfarenheten av att leva med prostatacancer (Krumwiede & 

Kruimwiede, 2012). 

 

Männen beskrev att de reagerade olika när de fick diagnosen prostata cancer. Vissa män var 

förvånade, andra män levde i förnekelse och vissa förutspådde det. Men alla kände en 

sårbarhet med att ha blivit diagnostiserade med detta. Männens första reaktion var att de 

ville bli av med cancern (Krumwiede & Krumwiede, 2012). Männen uttryckte tydligt en 

önskan om att leva ett så normalt liv som möjligt. I samband med alla beslut som togs kring 

deras nya situation så var rädslan av att förlora kontrollen av sitt liv stort. Männen utryckte 

en önskan om att komma tillbaka till deras sociala liv, att vara med sina nära och kära. 

Männen beskrev att många känslomässiga reaktioner väcktes som byggde på att livet var 

hotat och att förändringar infördes. Männen brottades med sina känslor, tankar och 

funderingar över sjukdomen och döden. Känslorna orsakade förvirring. De uppgav att ena 
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stunden så skrattade man och nästa sekund så grät man, vilket de förklarade som en 

förvirring mellan hopp och förtvivlan (Jonsson et al., 2009).  

 

Männen upplevde frustration över hur sjukdomen och behandlingarna påverkade deras 

vardagliga liv och rutiner (Dieperink et al., 2013; Harden et al., 2002).  Bland annat så kändes 

strålbehandling överväldigande på grund av att det innebar dagligt besök till sjukhuset 

under en längre period (Dieperink et al., 2013 ). Männen upplevde att deras liv sattes på håll 

medan de handskades med den uppkomna situationen (Harden et al., 2002). Det var viktigt 

att hålla sig vid liv och uppleva livskvalitet (Jakobsson et al., 1997). 

 

På grund av de begränsningar som denna sjukdom gav upplevde männen osäkerhet inför 

framtiden med nära och kära, vilket även medförde tankar om döden (Jakobsson et al., 1997). 

Att leva i det okända beskrevs som svårt. När de inte fick sina frågor besvarade eller när de 

inte hade en tydlig riktning att följa i livet på grund av diagnosen så kände männen ofta 

ångest som ledde till oro och rädsla (Krumwiede & Krumwiede, 2012). 

 

Stöd 

Familj 

 Stöd från familj, vänner och patientgrupper upplevdes viktigt för att kunna hantera 

situationen.  De uppgav att det mest betydande var det emotionella och fysiska stöd som de 

fick av sin partner. Detta stöd gav en känsla av komfort och trygghet i en tid av osäkerhet 

(Dieperink et al., 2013; Jakobsson et al., 1997; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Ng et al., 

2006). Stöd från partnern beskrevs vara speciellt viktigt vid beslut om behandling . Uteblivet 

stöd från partner skapade oro över att behandlingarna påverkade deras äktenskap negativt.  

(Ng et al., 2006; (Krumwiede & Krumwiede, 2012). Många av männen berättade för sina nära 

och kära om sjukdomen tillsammans med sin partner, medan andra ville att deras partner 

skulle berätta om deras tillstånd för att slippa besvärliga sociala interaktioner. Männen 

beskrev att det var skönt att få uppmärksamhet från familjen i en sådan här situation (Gray, 

Phillips, Labrecque & Fergus, 2000). 
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Patientgrupp 

Vissa män deltog i patientgrupper i tidigt skede av diagnosen och de upplevde att detta var 

en bra form av stöd. Männen hade gemensam erfarenhet, information och man formade en 

relation till varandra (Dieperink et al., 2013; Ng et al., 2006).  

 

Sjukvården 

En god relation med sjukvårdspersonal beskrevs viktigt för männen för att kunna hantera 

situationen på ett optimalt sätt och en öppen dialog skapade en förtroendefull relation 

(Bungay & Cappello, 2009; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Ng et al., 2006). 

Sjukvårdspersonalen var ett stöd för männen och de kände att de fick svar på alla frågor de 

hade men en del män uppgav att man kunde bli förvirrad då oerfaren sjukvårdspersonal gav 

eventuell fel rådgivning (Ng et al., 2006). En vårdande organisation som gör det möjligt för 

män att möta samma sjukvårdspersonal under hela behandlingen beskrevs ge en upplevelse 

av säkerhet (Hedestig et al., 2005).    

  

Interaktionen med sjukvården var viktig då männen kunde prata om sina känslomässiga och 

fysiska problem. Ämnen som diskuterades mycket var att leva med fysiska symtom, 

biverkningar, rädsla för återfall, bekymmer och oro över det vardagliga livet och brist på 

informationsbehov från sjukvården. Män beskrev ett behov av att få bekräftelse på att de 

symtom de upplevde av behandlingar var normala biverkningar och inte tecken på återfall 

(Grimsbo, Finset & Ruland, 2011). Vissa män i denna studie var inte nöjda med den 

information som de fick av sjukvårdspersonalen angående coping och hur de skulle hantera 

symtom som uppstod i samband med sjukdomen och vissa män upplevde att de fick en 

bättre uppfattning om deras sjukdom, behandlingsalternativ och även konsekvenser av 

behandling (Harden, Falahee, Bickes, Schafenacker, Walker, Mood & Northouse, 2009).  

 

Männen beskriver att uppmuntran av sjukvårdspersonal när de pratar om känslor kring 

sjukdomen var betydelsefull. När sjukvårdspersonal uppmuntrar männen så kommer de 

ihåg mer av samtalet. Men om detta undviks och man byter ämne så leder det istället till att 

männen inte kommer ihåg mycket av samtalet (Jansen, Van Weert, De Groot, Van Dulmen, 

Heeren & Bensing, 2010). Vissa män upplevde att de fick för lite tid för att kunna prata om 
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de frågor och funderingar som de hade på grund av att sjukvårdspersonalen ofta var 

upptagna med annat (Bungay & Cappello, 2009).  

 

Männen beskrev att de fann tröst med konsekvent omvårdnad, det vill säga öppen 

kommunikation, omtänksam omvårdnadsattityd samt hur sjuksköterskan använde sin 

humor. Brist på denna omvårdnad påverkade deras förtroende för sjukvården (Krumwiede 

& Krumwiede, 2012).   

 

Regelbundna uppföljningar av vården uppskattades. Detta gjorde att männen kände sig 

tryggare. Regelbundenhet gav säkerhet och motsatsen gav ångest, osäkerhet och spänning. 

Männen hade en rädsla för svaret på provet av prostataspecifikt antigen (PSA), speciellt före 

och efter behandling (Hedestig et al., 2005). PSA- värdet beskrevs som ett sätt att ha kontroll 

över sjukdomsförloppet. Ett normalt värde uppfattades som att man hade genomgått en 

framgångsrik behandling och gav en upplevelse av att vara botad (Hedestig et al., 2005; 

Krumwiede & Krumwiede, 2012). 

 

Copingstrategier 

Acceptans 

Det bästa sättet att hantera att leva med prostatacancer var att inte tänka på det så mycket 

och att fortsätta leva, annars så skulle allt negativt tänkande hindra deras återhämtning 

enligt männens uppfattning.  Männen beskrev olika sätt att hantera stressiga situationer . 

Vissa vände sig till kyrkan där de fick hjälp för att kunna bearbeta krisen de upplevde 

(Harden et al., 2002). Att ensam bearbeta den känslomässiga upplevelsen av sjukdomen 

beskrevs vara en självvald strategi och man utgick ifrån två perspektiv. En ovilja att prata om 

känslor och tankar relaterade till sjukdomen och dess behandling, samt en ovilja att tala om 

de djupaste tankarna relaterade till prognosen för sjukdomen och framtiden (Hedestig et al., 

2005).  

 

De män som inte hade gått i pension ännu uppgav att de planerade att gå tillbaka till jobbet 

så fort som möjligt. Jobbet gav dem en känsla av kontroll samt att det var ett sätt att undvika 
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att tänka på sjukdomen (Jonsson et al., 2009). Humor var en dominant och mycket använt 

coping mekanism och användes för att skifta fokus (Dieperink et al., 2013 ). 

 

Fysisk aktivitet 

Bourke, Sohanpal, Nanton, Crank, Rosario & Saxton (2012) beskriver att männen upplevde 

livsstilsförändringar som en fördel för dem när de var under medicinsk behandling. Dessa 

livsstilsförändringar kunde vara att ändra på kostvanor och fysisk aktivitet (Bourke et al., 

2012;Ng et al., 2006). Med livsstilsförändringar så lindrades männens ångest kring 

behandling och rädsla för sjukdomsprogressionen. Männen undvek inaktivitet så mycket 

som möjligt då de upplevde att detta ledde till mörka tankar och depression (Ervik & 

Asplund, 2012). 

 

Kunskapsinhämtning  

För att underlätta möten med sjukvårdspersonal och även för att följa upp sin egen 

hälsostatus beskrev männen att de själva sökte information angående sjukdomen. De 

använde den ökade kunskapen som valuta för att öka sin egenkänsla av kontroll och makt i 

interaktioner med sjukvårdspersonal. Männen hade sparat detaljerade uppgifter om sina 

behandlingar, PSA – nivåer, information som de hade hittat på nätet och testresultat så att de 

kunde följa sitt eget hälsotillstånd (Dickerson, Reinhart, Boemhke & Akhu- Zaheya, 2011). 

 

För att hantera det dagliga livet sökte männen information genom internet, 

familjemedlemmar, vänner, sjukvården och patientgrupper.  Informationen användes till att 

förstå sjukdomen, välja behandlingsalternativ samt dess effekter och biverkningar. Männen 

behövde mindre tid för att tänka över sin behandlingsplan då de kände sig säkra av den 

information som de hade hittat. Detta ledde till att männens oro lindrades, att de uppnådde 

en känsla av komfort och en känsla av stabilitet (Bungay & Cappello, 2009; Dickerson et al., 

2011; Krumwiede & Krumwiede, 2012). De pratade även med andra män i samma situation 

för att kunna få en bättre uppfattning om sjukdomen (Gray et al., 2000; Krumwiede & 

Krumwiede, 2012; Ng et al., 2006). Männen pratade även med män och kvinnor som hade 

andra sjukdomar om hur de upplevde det och deras erfarenhet av det (Gray et al., 2000).   
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Ju mer information som sjukvårdspersonal presenterade till männen, desto mindre uppgav 

de komma ihåg. Männen upplevde att det var för mycket information att ta in på en och 

samma gång (Jansen et al., 2010). För de flesta var cancer diagnosen livshotande, inte bara på 

grund av dödlighet utan även för hur det skulle påverka det dagliga livet och att detta var en 

början på ett liv som cancerpatient. Även detta var en anledning till varför männen glömde 

informationen som de fick (Bungay & Cappello, 2009; Harden et al., 2002).  

 

Attityd 

Känslan av att ha en positiv attityd och uppskatta livet var viktigt för männen. Vissa beskrev 

erfarenheten av denna sjukdom som positiv då man uppskattade livet mer, respekterade 

hälsan och tog inte saker för givet (Krumwiede & Krumwiede, 2012; Ng et al., 2006). Livet 

fick en helt annan mening och man levde för dagen. En annan viktig aspekt var att männen 

spenderade mer tid med sina nära och kära, de uppskattade de närstående mer och insåg att 

livet skiftade och inte slutade i samband med sjukdomen (Krumwiede & Krumwiede, 2012). 

Trots motgångar med att leva med cancer så tyckte männen att det var bra att ha hopp inför 

framtiden genom att ha en dröm. En gemensam dröm var att fortsätta leva (Ng et al., 2006).  
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Diskussion  

Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av att leva med prostatacancer och hur 

de hanterar det dagliga livet. Tre huvudkategorier: livsförändringar, stöd och copingstrategier 

och nio underkategorier framkom vid analysen av de inkluderade artiklarna, vilket beskriver 

huvudfynden i studien.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att livsförändringar i form av fysiska förluster såsom att inte kunna styra 

behovet av vattenkastning och förlust av den sexuella funktionen upplevdes besvärande och 

stympande. Många av behandlingarna som männen genomgår kan relateras till 

menopausens symtom och detta kan vara genant för männen. Boemer & Clark (2001) har 

visat att män med prostatacancer upplever blyghet och skam över de fysiska förändringarna. 

Dessa förändringar har visat sig ha en inverkan på männens upplevelser av deras kropp, 

manlighet och relationer (Baumann, Zopf & Bloch, 2012). Om männen får möta 

sjukvårdspersonal av samma kön så kan de känna sig mer bekväma och prata mer om sina 

besvär. Detta styrks av Pennery och Mallet (2000) som i sin studie om bröstcancer redovisar 

att många av kvinnorna i studien föredrog att få träffa sjukvårdspersonal av samma kön för 

att minska pinsamheter när de exponerade sig. 

 

Männen upplevde att ta beslut om behandling var svårt och förvirrande speciellt under den 

tidiga fasen av sjukdomen. Det kan vara svårt att välja behandling då man inte räknade med 

att bli diagnostiserad med denna sjukdom. Det finns olika behandlingsalternativ att välja 

mellan och det kan vara svårt att välja behandling när man inte vet konsekvenserna till 

hundra procent. Enligt Chamie, Connor, Maliski, Fink, Kwan & Litwin (2012) så ångrade sig 

18 procent av deltagarna deras behandlingsval.  

 

De psykosociala förändringarna i form av förändrad attityd till sig själv i relationen med 

andra kan kanske förklaras som en osäkerhet inför vem man är och hur andra ser på mig. 

Templeton och Coates (2004) beskriver just detta att den största skräcken kan vara rädslan 

för det okända och den tillhörande osäkerheten. I samband med diagnostiken så blev 

männen i vår studie mer medvetna om att livet var hotat och detta väckte tankar om döden. 
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Detta kan få igång tankar om vad som kommer att hända efter döden, hur lång tid har de 

kvar med nära och kära och hur familjen kommer att hantera det. Detta kan skapa 

ångestladdade känslor och ovishet om den närmaste framtiden.  

 

Resultatet visar att stödet de fick av familjen gav en känsla av trygghet. Majoriteten av de 

män som deltog till vår studie valde att berätta om sitt sjukdomstillstånd till sina nära och 

kära. Därför anser vi att det är viktigt att familjen finns med vid informationsgivning av 

sjukdomen så att de kan stödja patienten under sin sjukdomsperiod.  

 

Det är viktigt att sjukvårdspersonal är uppdaterad och kunnig inom prostatacancer för att 

kunna ge patienten en bra omvårdnad. Detta kan annars leda till att männen tappar 

förtroende för sjukvården. Oliff & Thorne (2007) tar upp i sin studie att det är sjukvårdens 

kompetens och förståelse som ligger till grund för att det ska bildas ett förtroende mellan 

patient och sjukvården. Uppmuntran och humor av sjukvården hade en stor betydelse för 

männen i vår studie. Oliffe & Thorne (2007) lyfter i sin studie att uppmuntran och humor 

anses vara två viktiga strategier vid kommunikation. Humorn hjälper patienten att få paus 

från en känsloladdad situation.  

 

I samband med diagnosen prostatacancer så tillkommer en del besvärliga händelser under 

sjukdomsperioden. För att kunna handskas med stressen som sjukdomen medför så kan 

mannen ta hjälp av olika copingstrategier. Man kan använda sig av omedveten 

copingstrategi, som glömska och förträngning, och även medveten copingstrategi, som 

kultur och fysisk aktivitet (Cullberg, 2007, s. 145-155). Männen i vår studie använde sig av 

dessa copingstrategier för att kunna handskas med sjukdomen på det sättet som 

tillfredställde dem. Vissa män undvek att prata om sina känslor och tankar kring sjukdomen, 

medan andra sysselsatte sig med olika fysiska aktiviteter.  

 

Kunskapsinhämtning var en viktig copingstrategi för männen i vår studie. Det gav de bland 

annat en känsla av komfort, kontroll och en känsla av stabilitet. Vi anser att det är viktigt att 

männen använder sig av denna strategi för att kunna få en bättre bild av sjukdomen. Det är 

även viktigt för att männen ska kunna känna sig säkra med de beslut de tar kring sjukdomen 
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och detta görs genom att de själva letar efter information. Enligt Van der Molen (1999) så är 

kunskapsinhämtning den vanligaste copingstrategin för att kunna hantera påfrestningar i 

samband med sjukdomen och det ger männen en känsla av kontroll.  

 

Det är viktigt att sjukvårdspersonal inte presenterar för mycket information till patienten om 

sjukdomen i samband med diagnosen. Det är betydelsefullt att ge männen tid till att bearbeta 

situationen för att de sedan ska kunna vara mottaglig för information utan att något glöms. 

Man bör som sjukvårdspersonal tänka på att männen går igenom något påfrestande och 

hjälpa de i första hand med de funderingar de har och därefter ge männen relevant 

information angående sjukdomen. Lindqvist (2007) tar upp i sin avhandling att 

sjukvårdspersonal ofta lägger fokus på sjukdomen och dess konsekvenser istället för att vara 

lyhörd till vad patienten berättar om sitt hälsotillstånd.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie innehåller både kvalitativ och kvantitativ design. Fjorton av våra 

artiklar var av kvalitativ design. Sökorden som vi använde oss av var relevanta för vår 

studie. Vi använde oss av MESH termer när vi sökte efter artiklar vilket gav oss fler träffar. 

Vi använde oss även av pubmeds egna mesh sökning, vilket utökade våra träffar. Vissa av 

våra sökord gick inte att använda som mesh termer, vi fick därför använda oss av fritext på 

dessa sökord. Manuell sökning gjordes på tre artiklar. Två av artiklarna hade vi sökt med 

våra sökord genom pubmed och cinahl, men när vi sökte igen så fanns inte artiklarna. Vi 

använde oss av artiklarnas nyckelord men inte heller då framkom artiklarna, vilket 

resulterade i att vi fick göra en manuell sökning. Den tredje artikeln hittade vi via en annan 

studie.  

 

Många artiklar sållades bort på grund av att de var för identiska och vi ville ha variation i 

vår studie. På grund av detta så kan resultatet ha blivit begränsat men vi anser ändå att de 

likheter i resultaten som framkom i studierna var tillräckliga för att kunna besvara vårt syfte. 
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 En kvantitativ granskningsmall användes i vår studie. Vi valde att använda denna mall på 

grund av att vi ansåg att den passade bra till våra artiklar och var lättförståelig. Mallen gav 

oss en bra bild av artiklarnas kvalité.  

Det var svårt att finna huvud - och underkategorier vid analysen. Vi fick bolla fram och 

tillbaka med resultatet för att få en bra struktur och en röd tråd som besvarade vårt syfte. Det 

vi upplevde som svårast var att sortera rätt text under rätt kategori. Vi fick sålla bort viss text 

och läsa igenom ett flertal gånger för att få en så bra struktur som möjligt. Detta kan vara en 

brist då vissa upplevelser eller strategier kanske har kunnat belysas på ett tydligare sätt. Vi 

anser ändå att vi inte har undanhållit viktig information. Ett fåtal av våra artiklar hade ingen 

etisk diskussion. Men vi valde att ta med de artiklarna för att de tillförde viktig information 

till vårt resultat. Dock har vi i åtanke att det är viktigt att artiklarna som används i resultatet 

har en etisk diskussion.  

 

Slutsats 

Det är viktigt att sjukvården inser det betydelsefulla inom omvårdnaden av män med 

prostatacancer. Sjukvården har en betydande roll och det är sjukvårdens skyldighet att ge 

männen god information och att finnas där som stöd. Det även ytterst viktigt med tillit och 

en god kommunikation för att männen ska kunna hantera sjukdomen på ett så optimalt sätt 

som möjligt. Det är viktigt att sjukvården tar till sig av det männen säger och vill för att 

kunna erbjuda den optimala omvårdnaden. Familjen har en betydande roll för män med 

prostatacancer och är stort stöd för männen när de ska handskas med sjukdomen. Det är 

viktigt att männen tar ansvar och hittar olika sätt att hantera sin sjukdom på, exempelvis via 

kunskapsinhämtning från olika källor. Mer forskning behövs inom detta område för att 

kunna jämföra studier och se saker från andra perspektiv. Kommande forskning bör lägga 

fokus på att göra interventioner på sjukvårdspersonalens informationsgivning till män med 

prostatacancer för att kunna förbättra männens förståelse för sjukdomen och dess 

konsekvenser. 
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Land 

Artikelns titel 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Bourke et al. 2012 

Storbritannien. 

A qualitative study 

evaluating experiences of a 

lifestyle intervention in 

men with prostate cancer 

undergoing androgen 

suppression therapy. 

Syftet med denna 

interventions studie var att 

utvärdera livsstil hos män 

med avancerad prostata 

cancer som fick androgen 

suppression terapi. 

Kvalitativ design – 

fokusgrupps studie.  

12 patienter deltog i 

denna studie.   

Resultat tar upp att 

livsstilsförändring har positiv 

effekt på männen i denna 

studie under deras behandling 

av androgen suppression 

terapi.  

Grad I 

Bungay et al. 2009 

Storbritannien.  

'As long as the doctors 

know what they are doing': 

trust or ambivalence about 

patient information among 

elderly men with prostate 

cancer?  

 

Syftet med denna studie var 

att undersöka 

informationsbehovet hos 

äldre män (över 75 år) med 

prostata cancer som fick 

hormonbehandling.  

Kvalitativ design – 

djupgående 

intervjuer.  

19 män deltog i denna 

studie. Männen var 

mellan 76-88 år 

gamla.  

Resultatet visar att männen i 

denna studie inte alltid förstod 

och kom ihåg informationen 

som sagts. Resultatet tar även 

upp hur hormonbehandling 

påverkar dessa män och att 

männen inte söker ytterligare 

information utöver den 

information som de får av 

Grad II 



 

sjukvårdspersonalen. 

Dickerson et al. 2011 

USA.  

Cancer as a problem to be 

solved: internet use and 

provider communication by 

men with cancer.   

Syftet med denna studie var 

att beskriva mäns upplevelse 

om att använda internet för 

att få rådgivning av onkologi 

sjuksköterskor angående 

prostata cancer.  

Kvalitativ design – 

hermeneutisk studie 

med narrativa 

berättelser.  

15 manliga patienter 

rekryterades genom 

en prostata cancer 

stödgrupp och man 

använde sig av 

snowball urval.  

Resultatet i denna studie visar 

att männen uppskattade den 

rådgivning de fick och att de 

fick bättre uppfattning om 

sjukdomen tack vare onkologi 

sjuksköterskorna.    

Grad II 

Dieperink et al. 2013 

Danmark.  

Embracing life after 

prostate cancer. A male 

perspective on treatment 

and rehabilitation. 

Studien undersökte 

deltagarnas upplevelse av 

behandling med radioterapi 

och ADT. 

Kvalitativ design- 

fokusgruppsintervju 

med randomiserad 

kontroll studie. 

17 patienter var 

inbjudna till att delta i 

studien. 13 var med 

sammanlagt.  

Patienterna var 

mellan 66-77 år 

gamla.  

De negativa effekterna på 

männens manlighet och 

identitet som orsakades av 

ADT betonades. Männen 

omfamnade livet med en 

särskild känsla för humor. Det 

stöd som männen fick från sin 

makar betonades, men vissa 

män valde att hantera 

processen ensam.   

Grad I 



 

Ervik et al. 2012 

Norge. 

Dealing with a troublesome 

body: A qualitative 

interview study of men´s 

experiences living with 

prostate cancer treated with 

endocrine therapy. 

Syftet med denna studie var 

att belysa hur patienter med 

prostata cancer som får 

endokrin terapi upplever sin 

kroppsliga förändring. 

Kvalitativ design – 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie. 

Det var 10 stycken 

män som deltog 

mellan åldrarna 58-83.  

Resultatet tog upp fem teman: 

”något är fel, när kroppen blir 

besvärad”, ”att må bra eller att 

vara sjuk”, ”hantera de 

förändringar” och ”prata om 

cancer och intima detaljer”. 

 

Grad II 

Gray et al. 2000 

Canada. 

To tell or not to tell: 

patterns of disclosure 

among men with prostate 

cancer. 

 

Syftet med denna studie är att 

belysa hur män svarar på 

frågor om deras beslut om att 

dela/ inte dela information  

med andra om sin diagnos. 

Kvalitativ design – 

longitudinell studie. 

83 patienter var 

inbjudna. 49 stycken 

var inte med av 

diverse skäl. 

Sammanlagt så deltog 

34 par. Männen var 

mellan 50-68 år. 

Kvinnorna var mellan 

42-72 år. 

Resultatet visar att männen 

helst inte ville berätta om sin 

diagnos till andra som inte 

hade någon rätt att veta något. 

Men resultatet tar även upp att 

männen pratade med andra i 

samma situation. 

 

 

Grad I 

Grimsbo et al. 2011 

Norge. 

Left hanging the air. 

Experiences of living with 

cancer as expressed through 

e- mail communications 

with oncology nurses.  

 

Syftet med denna studie var 

att undersöka innehållet i 

patientens e – post 

meddelande som skickas till 

onkologi sjuksköterskor och 

därmed få en blick av 

patientens upplevelser.  

Kvalitativ design – 

innehållsanalys.  

 

 

22 män med prostata 

cancer och 38 kvinnor 

med bröstcancer 

deltog i denna studie.  

Resultatet visade att 

sjuksköterskan hade en 

betydande roll för patienten. 

Patienten upplevde att de fick 

deras frågor och funderingar 

kring sjukdomen besvarade.  

 

Grad I 



 

Harden et al. 

2009 

USA.  

Factors associated with 

prostate cancer patients´ 

and their spouses´ 

satisfaction with a family- 

based intervention. 

 

Syftet var att bedöma prostata 

cancer patienter och deras 

makars tillfredsställelse med 

stödjande, familjebaserande 

interventioner med 

sjuksköterska och andra 

deltagare.  

Kvantitativ design - 

kontrollerad 

randominiserad 

studie. 

235 par var med i 

denna studie.  

Resultatet visade att deltagarna 

var mycket nöjda med 

programmet. Deltagarna kände 

att interaktionen med både 

sjuksköterskan och andra 

deltagare var till stor hjälp med 

hanteringen av deras sjukdom.   

Grad II 

Harden et al. 2002 

USA. 

Couples' experiences with 

prostate cancer: focus group 

research. 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av par som lever 

med prostata cancer, 

sjukdomens inverkan på 

deras livskvalité, deras 

förmåga att hantera symtom 

och deras förslag på 

förändringar inom hälso – och 

sjukvården. 

Kvalitativ deskriptiv 

design – 

fokusgrupps studie.  

42 stycken personer 

deltog. 22 män och 20 

partners. Män mellan 

40-90 år fick delta i 

studien.  

Resultatet menar att deltagarna 

i denna studie hade en 

bestående osäkerhet, att de levt 

med behandlingarnas effekter, 

och hur de hanterade ändringar 

i deras liv och deras behov av 

hjälp.  

Grad I 

Hedestig et al. 2005 

Sverige. 

Living after external beam 

radiotherapy of localized 

prostate cancer- A 

qualitative analysis of 

patient narratives.  

Syftet var undersöka hur män 

lever efter en extern 

strålradioterapi av en 

lokaliserad prostata carcinom.   

Kvalitativ design – 

innehållsanalys med 

narrativa berättelser.  

10 män mellan 

åldrarna 61-69 deltog 

i denna studie.   

Studien tar upp att med den 

nya livssituationen så strävar 

männen efter att nå en känsla 

av att ha kontroll, vilket 

inkluderar kontroll över 

sjukdomens progression och 

avtagande kroppsfunktion.   

Grad I 

Jakobsson et al. 1997 

Sverige. 

Experiences of daily life and 

a life quality in men with 

prostate cancer. An 

explorative study. Part 1.  

Syftet med denna studie var 

att undersöka den 

funktionella hälsostatusen i 

relation till det vardagliga 

livet.  

Kvalitativ design – 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie.  

11 män med prostata 

cancer deltog i denna 

studie. Dessa män var 

intagna från en 

urologisk klinik i ett 

svenskt sjukhus.   

Man kom fram till i denna 

studie att dessa män upplever 

ett förändrat livs kontinuum i 

form av fysisk och existentiell 

trötthet, smärta, problem med 

urinering, dagliga aktiviteter 

och ett förändrat sexliv.  

Grad I 



 

Jansen et al. 2010 

Australien. 

Emotional and 

informational patient cues: 

The impact of 

nurses´responses on recall. 

 

 

Syftet var att undersöka 

effekten av patienternas 

emotionella och informativa 

antydningar, sjuksköterskans 

respons samt hur patientens 

ihågkommande påverkas av 

det. 

 

Kvalitativ design-

återuppringnings 

frågeformulär. 

 

 

 

 

 

 

105 personer 

avslutade 

återuppringnings 

frågeformulär. Det 

var tänkt att vara 283 

personer i början men 

101 patienter vägrade 

av delta av diverse 

skäl. 

 

Resultatet visar att emotionella 

signaler påverkar minnet. Ju 

mer sjuksköterskan svarade 

med att ge uppmuntran så 

kunde patienten komma ihåg 

mer. Avståndstagande 

reaktioner ledde till att 

patienten kom ihåg mindre. 

 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

Jonsson et al. 2009.  

Sverige. 

Men’s experience of their 

life situation when 

diagnosed with advanced 

prostate cancer. 

Syftet var att förbättra 

kunskapen och förståelsen för 

hur ny diagnostiserad 

avancerad prostatacancer 

drabbar män och deras 

livssituation. 

Kvalitativ design – 

hermeneutisk 

studie.  

15 män blev 

tillfrågade men 10 

stycken deltog i 

slutändan. De fem 

som inte deltog hade 

antingen personliga 

skäl eller ingen 

medicinsk 

rådgivning.  

Tre teman identifierades under 

analysen och tolkningarna; 

medvetenhet om dödlighet, 

påverkan på känslor och 

påverkan på sitt normala liv.  

Grad 1 

 

 

 

Krumwiede et al. 

2012 

USA. 

The lived experience of men 

diagnosed with prostate 

cancer.  

 

Att utreda den levda 

erfarenheten hos äldre män 

som har blivit diagnostiserade 

med prostata cancer.  

Kvalitativ design - 

deskriptiv 

fenomenologisk 

hermeneutik studie.  

10 vita, 

engelsktalande män 

mellan 62-70 år som 

har blivit 

diagnostiserade med 

prostatacancer.  

Man kunde se att dessa män 

var vaksamma. De letade efter 

information om sjukdomen och 

delade med sig av det till 

andra. Anhöriga spelade en 

stor roll som stöd för dessa 

män. Att veta mer om 

sjukdomen gav männen mer 

trygghet att kunna ta beslut 

gällande behandlingar. De 

respekterade livet mer och 

prioriterade saker. Man tar 

även upp hur den sexuella 

delen påverkat dessa män.  

Grad I 



 

Ng et al. 2006 

Australien. 

Hormone ablation for the 

treatment of prostate 

cancer: The lived 

experience.  

Syftet var att tillhandahålla 

förståelse av upplevelsen av 

män som lever med prostata 

cancer och hur hormon 

ablation terapi påverkar de 

upplevelserna.  

Kvalitativ design – 

fenomenologisk 

studie.  

20 män 

diagnostiserade med 

prostatacancer deltog. 

Männen var mellan 

50-70 år.  

En sjukdomsvana som består 

av sex faser identifierades i 

denna studie: upptäck av 

sjukdomen, beslutsfattande 

dilemman, uppleva effekten av 

behandlingarna, leva med 

utfallet, att nå hälsa samt 

copingstrategier.  

Grad I 

 

 



 

 

 

 

 


