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Sammanfattning    
 
Cancer i prostatan upptäcks hos allt fler svenska män. En behandlingsform är operation, så 
kallad radikal prostatektomi, vilket betyder att man tar bort hela prostatakörteln. Operationen 
har dock en stor nackdel, nämligen att den ofta gör männen både impotenta och 
urininkontinenta. Syftet är därför att beskriva män som drabbats av prostatacancer och 
genomgått radikal prostatektomi, samt drabbats av biverkningarna impotens och/eller 
urininkontinens, upplever och hanterar sin förändrade livssituation  
 
Studien använder sig av metoden analys av kvalitativa artiklar vilket innebär att djupare 
analysera artiklar som belyser männens upplevelser. Artiklarna söktes fram i databaser och 
granskas med tanke på innehåll och kvalité. När alla artiklar lästs grundligt flera gånger i sin 
helhet undersöktes sedan delarna. Därefter plockades meningsinnebörderna ut och placerades 
under rubriker som stämde in på budskapet. Till slut formades en text som byggde på 
artiklarnas resultat och som understöddes med citat.  
 
Resultatet samlades under fem huvudteman som växte fram under arbetets gång: Upplevelser 
av hur impotens förändrar livet, Att leva med urininkontinens, En förändrad syn på sig själv 
och sin manlighet, Upplevelser av otrygghet och Upplevelser av brist på information. Det 
handlade mycket om just hur de kände att de hade blivit ofrivilligt förändrade och fått en ny 
syn på sig själva och sin manlighet.  
 
 
Nyckelord: prostate cancer, radical prostatectomy, lived experience, quality of life, urinary 
incontinence och erectile dysfunction. 
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Inledning 
 
De senaste åren har uppmärksamheten kring bröstcancer växt sig allt större. Genom Rosa 
bandet kan man donera pengar till forskning och visa att man ger sitt stöd till de drabbade. 
Tv3 ägnar hela oktober månad 2007 åt detta syfte och många andra stora företag har hakat på 
trenden. Detta fick oss att fundera över mannens motsvarighet nämligen prostatacancer som vi 
inte hört så mycket om. När vi började titta närmare på ämnet såg vi att Sverige är ett av de 
länder som har högst förekomst av prostatacancer i hela världen. Varje år får ungefär 10 000 
män i Sverige diagnosen och cirka 2600 män dör varje år av sjukdomen. De 
behandlingsmöjligheter som finns lämnar ofta besvärliga biverkningar som påverkar mannens 
vardag och livskvalitet. Den här studien väljer att inrikta sig på två av de större 
biverkningarna som följer radikal prostatektomi nämligen impotens och urininkontinens.  
 
 
Bakgrund 

 
Hur uppstår cancer? 
 
Cellen är den minsta byggstenen i kroppen (Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson, 
Widmark & Cederquist, 2006). I en vuxen kropp behåller vävnad och organ ungefär samma 
storlek hela tiden, när de gamla cellerna dör så ersätts de av nya. Nybildningen och 
cellförlusten måste ske i samma takt. Om nybildningen sker för snabbt kan det bildas en 
cellklump som över tid växer sig större, det har uppstått en tumör. En malign tumör, en 
cancertumör, växer över sina vävnadsgränser in i andra vävnader och förstör dess struktur. 
Den kan även sprida sig till andra delar av kroppen. Typiskt för cancerceller är att deras 
normala tillväxtkontroll har gått förlorad och att de börjat dela sig ohämmat (Bjålie, Haug, 
Sand, Sjaastad & Toverud, 1998).  
 
Bjålie et al. (1998) skriver att om en cancertumör växer in i ett blod- eller lymfkärl kan några 
cancerceller lösgöra sig och via blodet eller lymfan sprida sig till andra ställen i kroppen. Där 
kan de fortsätta att dela sig och det har bildats en metastas, dottertumör.  
 
 
Vad är prostatacancer? 
 
Prostatan är en könskörtel som är ungefär lika stor som en kastanj, är lokaliserad under 
urinblåsan och omsluter urinrörets övre del (Infomedica, 2005). Prostatakörtelns viktigaste 
uppgift sammanhänger med fortplantningen då den tillverkar transportvätska så att spermierna 
kan ta sig från urinröret till livmodern (Adami et al., 2006). Prostatan är beroende av 
könshormonet testosteron som svarar för både tillväxt och funktion. Ungefär varannan äldre 
man har förstorad prostata, oftast en godartad förstoring, men ibland så beror förstoringen på 
cancer (Infomedica, 2005). 
 
Cancer i prostatan startar med att cancerceller växer till. Den här tillväxten kan ske under en 
lång tid och helt utan att ge symtom. Det finns olika tumörstadier av prostatacancer som till 
exempel lokaliserad prostatacancer och spridd prostatacancer (Adami et al., 2006). 
Lokaliserad prostatacancer innebär att den inte växer utanför kapseln som omger prostatan. 
Spridd cancer har däremot brutit vävnadsgränserna och växt igenom kapseln. Cancercellerna 
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sprider sig via lymfan och blodet och då främst till skelettet där de oftast angriper höft, 
bäcken, korsrygg och revben (Almås, 2002).  
 
 
Symtom och diagnostik 
 
Upptäckten av prostatacancer kan gå till på olika sätt. Vanligt är att den upptäcks i samband 
med blodprovstagning, PSA-prov, vid vanliga hälsokontroller eller att mannen söker för något 
av följande symtom: svårigheter att tömma blåsan, trängningar (ofta nattetid), svårt att komma 
igång med urineringen, försvagad stråle och efterdropp. Det finns även de som inkommer med 
ont i ryggen, vilket kan tyda på spridd prostatacancer där metastaser finns i skelettet (Järhult 
& Offenbartl, 2006; Adami et al., 2006 ). 
 
Adami et al. (2006) skriver att PSA (prostataspecifikt antigen) är en vävnadsspecifik 
tumörmarkör, ett äggviteämne, som bildas i prostatan och som läcker ut i blodbanan och 
därför normalt finns i blodet. Halten av PSA i blodet beror vanligen på storleken på prostatan. 
Ett förhöjt värde ger en indikation på cancer eftersom PSA lättare läcker ut från 
tumörvävnaden. Samtidigt behöver inte ett högt PSA-värde betyda att mannen är drabbad av 
cancer utan kan bero på ålder eller godartad prostataförstoring.  
 
Har mannen ett högt PSA-värde blir oftast nästa steg rektalpalpation. Det innebär att läkaren 
känner på prostatan med sina fingrar i mannens ändtarm. Vid tumör har läkaren möjlighet att 
bedöma storlek och utbredning på tumören samt om den har spridit sig till andra närliggande 
organ. Nästa steg blir ett ultraljud, även det via ändtarmen, där man på en dataskärm kan se 
hur prostatan ser ut och hur stor en eventuell tumör är. För att fastställa prostatacancer görs 
alltid en biopsi av prostatakörteln, vilket innebär att man tar ett prov från vävnaden och 
undersöker det mikroskopiskt. Undersökningen visar om provet innehåller cancerceller och 
hur elakartad cancern i så fall är (Adami et al., 2006). 
 
 
Behandling 
 
Behandling vid prostatacancer varierar från person till person. Den kan bland annat bero på 
om cancern har tagit sig igenom prostatakapseln, om mannen har några symtom, på ålder och 
patientens allmäntillstånd (Almås, 2002). Patientens egna åsikter spelar också in. Det finns 
några olika behandlingsalternativ, men den här studiens resultat kommer enbart att behandla 
radikal prostatektomi. Trots det beskrivs nedan de olika behandlingarna i korthet för att ge en 
inblick i vilka beslut männen ställs inför i samband med cancerbeskedet. 
 
Radikal prostatektomi är en operation där hela prostatakörteln tas bort. Nära prostatan finns 
nervtrådar som är väldigt viktiga för att mannen ska kunna få erektion. Under operationen 
försöker man därför så långt som möjligt undvika skada på nerverna för att försäkra det 
framtida sexlivet. Man vill också försöka förhindra att urinläckage ska uppstå i framtiden. För 
att kunna hålla urin finns två slutarmuskler, varav den inre tas bort under operationen. 
Mannen är då totalt beroende av att den kvarvarande yttre slutarmuskeln fungerar för att 
slippa urinläckage (Adami et al., 2006). Samtidigt som man försöker spara nerver och behålla 
potensen är man mån om att få bort alla cancerceller, varför ibland potensen ändå får offras 
(Hedestig, 2006). Vidare skriver Adami et al. (2006) att risken för att bli impotent efter 
operation är lite lägre för yngre patienter.  
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Det finns två olika alternativa strålbehandlingar, extern strålterapi (EBRT) och brachyterapi 
(BT). Strålbehandlingen ges i så stor dos som möjligt på tumören och man försöker minimera 
stråldosen på omkringliggande frisk vävnad (Hedestig, 2006). Brachyterapi, också kallad 
högdoseffektbehandling, innebär att mannen under ryggbedövning får in 15 ihåliga nålar i 
prostata via bäckenbotten. Behandlingen ger en kraftigare stråldos mot prostata och man 
undviker samtidigt en hög dos mot kringliggande vävnad (Adam et al., 2006).  
 
Med hormonbehandling menas att man ger hormoner som minskar testosteronproduktionen 
alternativt hämmar effekten med hjälp av till exempel det kvinnliga könshormonet östrogen 
och antiandrogener. Antiandrogener är ett antihormon som motverkar effekten av bildat 
testosteron (Adami et al., 2006).    
 
Kirurgisk och medicinsk kastration är ett alternativ inom hormonbehandling. Prostatacancer 
är beroende av testosteron för att den ska kunna växa. Därför kan man behandla sjukdomen 
genom att hindra produktionen eller effekten av testosteron. Behandlingens effekt på tumören 
är att den blir mindre och inaktiv samt att metastaser hämmas. Kirurgisk kastration innebär att 
man tar bort mannens testiklar som producerar testosteron och på så sätt motverkar cancern. 
Om mannen av olika skäl inte vill ta bort sina testiklar kan man kastrera på medicinsk väg 
(Adami et al., 2006).  
 
Avvaktande inställning kan intas när patienten har en tidigt lokaliserad prostatacancer. Det 
innebär att han kan besluta sig för att vänta med behandling. Det kan vara för att patienten 
inte har några symtom från cancern. Detta alternativ väljer oftare äldre män där förväntad 
överlevnadstid är mindre än tio år. Det innebär att man går på regelbundna kontroller för att 
bedöma om tumören växer och det blir aktuellt med aktiv behandling (Hedestig, 2006).  
 
Palliativ behandling innebär att man inte behandlar tumören i syfte att bota sjukdomen utan 
behandlar symtomen för att patienten ska må så bra som möjligt den tiden denne har kvar i 
livet (Adami et al., 2006).  
 
 
Impotens och urininkontinens och hur de kan påverka mannens hälsa 
 
Risken att bli impotent efter operation är ganska stor, drygt hälften drabbas (Adami et al., 
2006). Med impotens menas att mannen inte kan få stånd och därigenom inte kan genomföra 
ett samlag. Mannen kan drabbas av olika grader av impotens, från att penisen inte blir helt 
styv till att vara helt oförmögen att genomföra samlag. Har mannen en viss potens kvar kan 
det ofta fungera att ta hjälp av tabletter till exempel Viagra. Finns det inte alls någon potens 
kvar kan man injicera ett läkemedel i svällkropparna eller föra in ett läkemedel i urinröret och 
därmed uppnå erektion. 
  
Oliffe (2005) skriver att män som upplever en bristande potens kan få en känsla av förändrad 
manlighet. Manlighet är olika i många delar av världen, men också från person till person. 
Olika kulturella och sociala sammanhang kan ha olika påverkan och betydelse av vad 
manlighet innebär. Studien beskriver att det är samhällets normer som avgör hur män 
upplever sjukdom och det beror mycket på hur männen och deras omgivning definierar 
manlighet. Vidare skriver Oliffe (2005) att många män vill vara sexuellt kapabla och försöker 
eftersträva den allmänna bilden av manlighet som då är likställd med att vara kompetent, 
pålitlig, framgångsrik samt att vara den som har kontroll.  
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Att drabbas av ett lindrigt urinläckage, så som stressinkontinens, plågar så många som 40 % 
efter operation (Adami et al., 2006). Stressinkontinens innebär att ett urinläckage uppstår när 
man anstränger sig fysiskt. Ansträngningen kan vara något så enkelt som att skratta, hosta 
eller nysa, men även lyft och hopp kan innebära urinläckage. Vid denna typ av inkontinens är 
det mindre mängder av urin som läcker ut. En annan typ av inkontinens som dessa män kan 
drabbas av är urinträngningsinkontinens. Den innebär att behovet av att tömma blåsan uppstår 
akut och ofta hinner mannen inte till toaletten i tid. Vid sådan inkontinens kommer ganska 
stora mängder urin (Almås, 2002) .  
 
 
Vårdvetenskapligt perspektiv 
 
Subjektiv kropp 
 
Människans kropp är inte bara ett objekt, en fysisk gestalt, utan det som gör att vi har tillgång 
till vår omvärld (Wiklund, 2003). Detta blir klart påverkat när mannen drabbas av en eller 
båda ovanstående biverkningar. Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003) 
menar att när vi är friska tänker vi inte på att det är med kroppen som vi möter världen, men 
det blir väldigt tydligt när människan plötsligt drabbas av sjukdom eller blir skadad. Då 
påverkas mannens sociala liv av oförmågan att hålla tätt. Likaledes förändras tillgången till 
det intima livet när mannen drabbas av impotens (Moore & Estey, 1999).  
 
 
Livsvärld 
 
När en människa blir allvarligt sjuk förändras dennes livsvärld. Dahlberg et al. (2003) skriver 
att livsvärlden är det som ständigt finns runt omkring oss, allt vi erfar, upplever och tar för 
givet. Livsvärlden är unik för varje person, den är vårt sätt att se på världen. När människan 
drabbas av sjukdom blir livsvärlden inte lika självklar och förutsättningarna i den har 
förändrats (Wiklund, 2003). Det här beskriver Harden, Schafenacker, Northouse, Mood, 
Smith, Pienta, Hussain & Baranowski (2002) i sin studie där hela männens tillvaro, såsom de 
känner den, kastas omkull. Impotens och urininkontinens förändrar således mannens livsvärld 
eftersom det påverkar hans tillgång till det sociala och intima livet. För att kunna ge god vård 
åt dessa män är det därför viktigt att sjuksköterskan tar del av deras livsvärld både genom att 
lyssna till och observera dem (Wiklund, 2003).  
 
 
Problemformulering 
 
Varje år får ca 10 000 svenska män beskedet att de har prostatacancer. Prostatacancer utgör 
drygt en tredjedel av alla cancerformer hos män, vilket gör det till den vanligaste manliga 
cancerformen. För den som drabbats finns det ett antal olika behandlingsformer att tillgå. 
Operationen utförs bara när cancern är lokaliserad, det vill säga att den inte har spridit sig. 
Den kan ge många biverkningar, varav de två vanligaste är urininkontinens och impotens som 
orsakar stora påfrestningar i det vardagliga livet. Biverkningarna påverkar inte bara mannen 
utan även hans partner, såväl sexuellt som på ett psykosocialt plan. Eftersom prostatacancer är 
en så vanlig cancerform är det sannolikt att sjuksköterskan kommer att träffa på män som har 
eller har haft prostatacancer. Det är viktigt att sjuksköterskan känner till de vanligaste 
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biverkningarna och hur dessa upplevs och påverkar mannen i hans dagliga liv. Utan kunskap 
om vad männen upplever som problematiskt är det svårt att ge rätt hjälp.  
 
 
Syfte 
  
Syftet är att beskriva hur män som drabbats av prostatacancer och genomgått radikal 
prostatektomi, samt drabbats av biverkningarna impotens och/eller urininkontinens, upplever 
och hanterar sin förändrade livssituation.  
 
 
Metod 
 
Litteratursökning 
 
Den här studien genomförs som en litteraturbaserad studie med modellen som heter ”att bidra 
till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning”. Modellen innebär 
att kvalitativa artiklar analyseras på djupet samt att försöka hitta sätt att integrera forskning 
och praktik. Kvalitativa forskningsartiklar bidrar med kunskap och tillsammans ger de en 
bredare förståelse för fenomenet (Friberg, 2006).  
 
I den här studien valde vi att fokusera på män som genomgått radikal prostatektomi. Övriga 
behandlingsformer beskrivs bara kort i bakgrunden för att ge en helhetsbild, men tas inte med 
för att undvika att resultatet blir för ytligt och spretigt. Vi valde just radikal prostatektomi 
därför att vi har träffat många män ute i vården som genomgått den här behandlingen och att 
det är en vanlig åtgärd vid lokaliserad prostatacancer. 
 
För den inledande litteratursökningen valdes facklitteratur om ämnet för att ge en första 
inblick. Facklitteratur valdes för att det är ett bra sätt att få samlad fakta och förståelse för 
prostatacancer och dess behandlingar. För att ta reda på hur forskningen såg ut inom området 
söktes vetenskapliga artiklar i databaserna: Cinahl, Academic Search Elite, Blackwell 
Synergy samt PubMed. Cinahl och Academic Search Elite användes för att de innehåller 
mycket vårdvetenskaplig forskning medan Blackwell Synergy och PubMed har medicinsk 
inriktning.  
 
De sökord som användes var: prostate cancer, experience, lived experience, radical 
prostatectomy, quality of life, urinary incontinence, erectile dysfunction, young men, spouse, 
spouse*, partner, partner*, wives, family, enduring, suffer, treatment samt side effects. 
 
För att göra det mer överskådligt delades sökorden in i kategorier. Kategori ett: prostate 
cancer och radical prostatectomy var nödvändiga ord för att få fram artiklar som passar syftet. 
Sökorden i kategori två: experience, lived experience samt quality of life användes för att få 
fram männens upplevelser av att leva efter radikal prostatektomi. I kategori tre fanns sökorden 
urinary incontinence, side effects, enduring, suffer samt erectile dysfunction som hör ihop 
med behandlingen. Den fjärde kategorin innehöll ord som relaterar till mannens partner 
nämligen: spouse, spouse*, partner, partner*, wives, family. Samtliga kategorier 
kombinerades för att få fram bästa resultat. Hur sökningarna gick till och vilka resultat som 
framkom visas överskådligt i en tabell som vi bifogar som bilaga. 
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Urvalskriterier för första sökningen var: Yngre män (ålder < 65år) som drabbats av 
lokaliserad prostatacancer och genomgått behandlingen radikal prostatektomi. Männen ska 
även ha drabbats av biverkningar såsom inkontinens och/eller impotens. Artiklarna ska också 
vara av kvalitativ art samt behandla de drabbades upplevelser och känslor. På artiklarna 
ställdes också kravet att de inte fick vara för gamla, alltså äldre än 10 år. I databaserna 
klickades även i en ruta som kallas ”peer rewieved”, vilket innebär att artiklarna är 
vetenskapliga.  
 
Resultatet av första sökningen blev fem stycken artiklar som valdes ut för djupare läsning. 
Urvalskriterierna fick ändras då underlaget blev för smalt och kriteriet yngre män valdes bort. 
Artiklarna som dök upp vid sökningarna undersöktes genom att dess abstract genomlästes. 
Redan där valdes många bort eftersom de var kvantitativa studier. Dessutom framkom många 
artiklar som även innefattade strålning varför de också valdes bort. 
 
Inriktningen kändes fortfarande för smal då det fanns för få upplevelser beskrivna och därför 
togs männens partners in i sökningen. Resultatet kommer inte att hantera fruarnas känslor 
utan bara vad männen känner i relation till sin partner. I kategori 4 ingick de nya sökorden: 
spouse, spouse*, partner, partner*, wives, family. Sökorden kombinerades med övriga 
kategorier (1,2,3).   
 
Efter omfattande sökningar upptäcktes att det inte fanns tillräckligt med bra kvalitativa 
artiklar av vårdvetenskaplig karaktär. Istället fanns tre artiklar av hög kvalitet som ej var 
publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter utan istället i medicinska eller psykologiska 
tidskrifter. Dessa utgick trots det ifrån patientperspektivet med upplevelser i fokus.  De 
sammanföll mycket väl med denna studies syfte, hur män som genomgått radikal 
prostatektomi upplever sin förändrade livssituation, och kändes därför högst relevanta. Därför 
gjordes valet att ta med dessa och författarna tycker att det är viktigt att inte sätta för skarpa 
gränser mellan vetenskaperna men istället vara öppen för, och ta del av kunskap från skilda 
discipliner, för att få bra bredd på resultatet. Sammanlagt hade vi nu åtta stycken artiklar 
varav sju användes i resultatet.  
 
 
Analys 
 
Nästa steg var att granska kvalitén på de artiklar som har valts ut enligt Fribergs (2006) 
modell för granskning av artiklarnas kvalité. Det var efter den granskningen som de artiklar 
som skulle ingå valdes ut och de som inte höll den önskade kvalitén valdes bort. Kvar var sju 
stycken artiklar som skulle granskas ingående.  
 
De utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild över innehållet. 
Fokus i den djupa analysen låg på artiklarnas resultat. Efter det lästes varje artikel noggrant 
igenom och meningsinnebörder som berörde den här uppsatsens syfte togs ut från artiklarnas 
resultatdel. Alla artiklarnas meningsinnebörder skrevs upp på separata papper för att ge en 
överblick av innehållet. Sedan skapades en översikt där alla meningsinnebörder som handlade 
om samma sak samlades under ett temporärt temanamn. Det blev fem temporära temanamn 
som var: manlighet, ”coping”, sexualitet, information och urininkontinens. Under de olika 
teman samlades likheterna som fanns i artiklarna och skapade på så sätt teman och subteman.  
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Resultat 
 
Här presenteras det som har framkommit ur analysen av de sju artiklarna. Resultatet beskrivs i 
fem huvudteman som bygger på de analyserade artiklarna och som stöds av citat från dessa. 
De huvudteman som har framkommit om hur det är att leva med biverkningar efter en radikal 
prostatektomi är: Upplevelser av hur impotens förändrar livet, Att leva med urininkontinens, 
En förändrad syn på sig själv och sin manlighet, Upplevelser av otrygghet samt Upplevelser 
av brist på information. 
 
 
Upplevelser av hur impotens förändrar livet 
 
I studierna av Fergus, Gray och Fitch (2002) samt Oliffe (2005) beskrivs att flera män 
upplever valet av radikal prostatektomi som en byteshandel, för att bli friska måste de ge upp 
sitt sexliv. Många män som genomgått behandlingen upplevde det i efterhand svårare än 
väntat att göra avkall på sexlivet. De upptäckte att sexlivet var en större del av livet än vad de 
tidigare hade trott. En man uttryckte det så här: ”You know, how far are you willing to go to 
preserve your life when each time they take something more out of you that gives you less 
life?” (Fergus et al., 2002, s 309).  
 
 
Att undvika relationer  
 
Fergus et al. (2002) beskriver att sex är i fokus i dagens samhälle och att man inte gärna talar 
om saker som impotens. Detta gjorde att vissa män kände det som att de bar på en stor 
hemlighet, ett handikapp som inte syns på ytan. Bokhour, Clark, Inui, Silliman och Talcott 
(2001) beskriver också att det kan finnas en outtalad ”sexuell spänning” i luften. Detta kan 
göra att de undviker möten med kvinnor som potentiellt skulle kunna leda till något intimt 
därför att de är rädda för att inte kunna prestera. En man uttrycker den sexuella spänningen så 
här: 
 
”[Before] you didn´t know what was going to happen. Someone just walk by and you talk and 
have a nice conversation. But you got yourself together and you talk nice and talk right, you 
might keep her there. But now you don´t try to keep her there because why, for what? You be 
nice to her and you all have a nice conversation then you got to go your own way because 
there´s nothing you can do for her but be nice to her and have a nice conversation” (Bokhour 
et al., 2001, s 652). 
 
Det betyder inte att männen försökte få till ett sexuellt möte varje gång de träffade en kvinna 
utan att det funnits en sexuell underton i många möten med kvinnor. Detta stämde särskilt väl 
in på män som var ogifta eller inte levde i ett monogamt förhållande. Nu var deras sexuella 
självförtroende så skadat att de var osäkra på sin roll (Bokhour et al., 2001). 
 
 
Känslan av förlust 
 
För många män påverkar behandlingen såväl potensen som lusten. Många män säger att de 
inte längre känner sig som en hel människa på grund av sin impotens, att de sörjer en stor del 
av sitt liv (Harden et al., 2002). Män som inte varit sexuellt aktiva före sin operation stördes 

 7



av vetskapen om att de kanske inte kunde genomföra samlag. Innan operationen hade de varit 
nöjda med att veta att möjligheten fanns där om de skulle ha önskat (Bokhour et al., 2001; 
Fergus et al., 2002; Oliffe, 2005). Så här beskriver en man i Bokhour et al. (2001, s 652) det: 
 
”Well, at this point in my life, I think it’s more psychological then anything else. It’s the 
knowledge that you cannot perform, and it’s that knowledge, I think, that’s more disturbing 
than maybe the actual fact…After all, it’s a capacity you’ve had all your life and then 
suddenly it’s gone.” 
 
Männen i Bokhours et al. (2001) studie belyser hur viktig erektionen är för att kunna 
tillfredställa sig själva och sin partner. Eftersom deras förmåga att prestera är borta alternativt 
nedsatt är det många män som drar sig undan fysisk närhet då de ofta är underförstått att detta 
ska leda till samlag. En man berättar om hur samvaron med hans fru påverkas:  
 
”You go to sleep holding hands; it’s the best you can do. You sleep in the same bed, and 
you’re afraid to hold each other because somehow you feel like you are starting something 
you can’t finish, and she’s the same way” (Harden et al., 2002, s 705). 
 
En del män kände sig stressade över vetskapen om att deras partners sexbehov är detsamma 
som innan och att de inte längre kan tillfredställa dessa (Butler, Downe-Wanboldt, Marsh, 
Bell & Jarvi, 2001; Harden et al., 2002). Det var trots detta viktigt för alla att i alla fall 
försöka genomföra samlag för att tillfredställa sin partner (Fergus et al., 2002). 
 
 
Att leva med urininkontinens 
 
Urininkontinens drabbar många män efter operation. Vissa blir kontinenta igen efter hand 
medan andra aldrig återfår kontrollen över blåsan igen (Moore & Estey, 1999). Det här 
problemet påverkar många mäns livskvalitet eftersom det stör det sociala livet i stor 
utsträckning (Butler et al., 2001). En man berättar hur det påverkar hans sociala liv: ”Well, 
yeah, because I wouldn’t go any place, or stay any length of time if I didn’t have access to a 
washroom” (Butler et al., 2001, s 286).  
 
 
Förlorad kontroll 
 
De flesta som drabbas av urininkontinens är i behov av att använda droppskydd eller blöjor. 
För vissa räcker det trots allt inte utan de blir tvungna att byta kläder flera gånger per dag 
(Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005). Det här gör att de känner att de har förlorat 
kontrollen över sig själva vilket leder till känslor av frustration (Harden et al., 2002). Citatet 
beskriver en mans upplevelse:  
 
” A lot of time you feel like you have the urge to go to the bathroom. When I was younger, I 
could control it until I got a chance…Now I can’t.... I think that’s the hardest part for me. It’s 
all of a sudden; I don’t have as much control over myself as I used to” (Harden et al., 2002, s 
705).  
 
Många mäns urininkontinens förvärras vid fysisk aktivitet vilket gör att männen har svårt att 
utföra ”traditionella manliga sysslor” såsom att lyfta tunga saker eller skotta snö med mera. 
Flera sörjde en förlust av sin fysiska styrka: ”I am not as I used to be. I can’t go at it as 
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before”(Hedestig et al., 2005, s 682) Det var inte bara tung fysisk aktivitet som kan förvärra 
urininkontinensen utan även småsaker som att resa sig från en stol, att hosta, nysa eller att 
vara ute i kallt väder. För att undvika urinläckage vidtog männen en del åtgärder till exempel: 
Att inte dricka för mycket vätska, regelbundna besök på toaletten, vilka kläder de tog på sig 
när de skulle gå ut i kallt väder samt undvika stressituationer (Hedestig et al., 2005).   
 
Yrkesverksamma män upplever det som mycket jobbigt att vara drabbad av urininkontinens. 
De måste anpassa arbetet efter behovet av att ofta behöva urinera och planera sitt schema så 
att de alltid har tillgång till en toalett (Harden et al., 2002). I Moore och Esteys studie från 
1999 upplevde en del också rädsla för att det skulle kunna uppstå dålig lukt från urinen: 
 
”I know all about Kegel exercises. The only problem is that they no longer work for me. 
Thank heavens I am retiring soon. I don’t know if my students can smell me or not, but I 
certainly can…I find the whole thing extremely embarrassing” (Moore & Estey, 1999 s. 
1125) 
 
Sociala aktiviteter och umgänge valdes mer selektivt eftersom man inte ville utsätta sig för ett 
eventuellt offentligt urinläckage. När de skulle gå på exempelvis bio valdes sittplats i 
mittgången för att göra det enkelt att snabbt kunna gå på toaletten. Detta påverkade både 
mannen och de i hans närhet (Harden et al., 2002).  
 
 
En förändrad syn på sig själv och sin manlighet 
 
Bokhour et al. (2001) menar att sexualitet kan ses som en viktig del i det som definierar en 
individ som man. De män som drabbades av impotens hade svårigheter att komma underfund 
med vad som nu definierade deras manlighet.  
 
 
Att ”bli” en halv man 
 
Känslan av att inte kunna knyta an sexuellt till en kvinna och förlusten av sitt sexliv fick en 
del män att känna att de hade förlorat sin manlighet. De sade saker som att de inte längre 
kände sig som en hel man, att de kände sig stympade (Bokhour et al., 2001; Fergus et al., 
2002; Hedestig et al., 2005). Vidare skriver Hedestig et al. (2005) att ”stympningen” 
förändrade männens självkänsla, genom att skapa en känsla av att inte vara en fullständig 
man, i jämförelse med hur det var innan. En man uttryckte det så här: ”I feel, well, [like] a 
man who is mutilated. I’m only a half human because the desire and the ability for sexual 
activity is lost” (Hedestig et al., 2005, s.681).  
 
Vid möten med attraktiva kvinnor uppfattade en del av deltagarna i Bokhour et al. (2001) 
studie det som en del av manligheten att bli lite upphetsade vid åsynen av kvinnor. Dock har 
flera män mist den här delen av sitt liv efter operation då många har nedsatt lust. De beskrev 
att de inte ens uppskattade att fantisera om sex längre då de inte ens i fantasin kunde se sig 
själva som potentiella partners. Detta ledde till känslor av förlust och sorg.  
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Upplevelser av otrygghet 
 
Det finns många olika sätt att försöka gå vidare med livet och skapa en god livskvalité. Något 
som påverkar män som drabbats av prostatacancer och deras anhöriga är den konstanta oron 
för att cancern ska komma tillbaka. De som går på läkarbesök för att kontrollera PSA-nivån 
känner ofta en trygghet i den regelbundenhet, med vilken de får försäkran om sitt tillstånd 
(Harden et al., 2002; Hedestig et al., 2005).   
 
Vidare säger Harden et al. (2002) och Hedestig et al. (2005) att känslan av att ha varit så 
allvarligt sjuk gjorde att vissa män ”vaknade upp” och kände att de inte kunde slösa bort en 
enda sekund av det resterande livet. Att få den insikten och leva mer i nuet gjorde att många 
var ovilliga att göra upp långtidsplaneringar och försökte därmed göra saker omedelbart 
(Harden et al., 2002).  
 
 
Att lindra ångest 
 
När man drabbas av beskedet cancer ställs livet på ända. De planer man har läggs på hyllan, 
åtminstone för ett tag och prioriteringen blir att ta tag i den situation man ställts inför.  För att 
kunna bearbeta detta och lindra ångest och oro har alla människor olika strategier (Harden et 
al., 2002).  
 
Harden et al. (2002) beskriver i sin studie att vissa män tyckte att det bästa sättet att klara av 
situationen var att försöka tänka på annat och flytta fokus från cancern tillbaka till livet. 
Hedestig et al. (2005) skriver att männen fick påminna sig själva om att operationen faktiskt 
betydde att de hade blivit botade, åtminstone försökte de intala sig det för att gå vidare.  
 
Vissa deltagare i Hardens et al. (2002) studie upplevde att bestämma vem som skulle få veta 
om deras cancerdiagnos var ett sätt att ge dem kontroll över situationen. Andra tyckte helt 
motsatt att det var skönt att många visste om situationen och kände stöd när de kunde 
diskutera med andra (Harden et al., 2002; Hedestig et al., 2005). En av fruarna berättade att 
hennes man knappt pratade om annat en period: ”That’s all he talked about for weeks. And it 
drove everyone crazy, but it helped my husband deal with it” (Harden et al., 2002, s 706). Ett 
tredje sätt att orka med situationen var att behålla sina innersta känslor för sig själv. Det kunde 
vara till exempel tankar om döden (Harden et al., 2002).  
 
För att lindra den ångest och oro som ibland uppstod sökte deltagarna i Hedestigs et al. (2005) 
samt Fergus et al. (2002) studier nya aktiviteter att fokusera på. Det kunde vara till exempel 
att träna, hitta nya hobbys, arbeta i trädgården och vara i naturen. Av de som upplevde ångest 
tyckte somliga att det hjälpte mycket att inte vara ensam, medan andra tvärtom ville vara 
ensamma. En man uttryckte det så här:  
 
“Walking in the forest is music for my soul. When I was told that I had cancer I went to the 
sea to go ice-fishing. That diverts one’s thoughts. Walking quietly in the forest…then there 
will be order in my mind…a relaxation” (Hedestig et al., 2005, s 683).  
 
Som ett sätt att finna stöd kom familjerna ofta varandra närmare och sade mer öppenhjärtigt 
hur de kände och upplevde situationer. En man i Hardens et al. (2002, s 706) studie berättade: 
”My brother decided to tell me that he loved me. It sort of brings the family together because 
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you figured it couldn’t happen to us…but it did, and now my brothers and sister call me 
regularly”. 
 
 
Upplevelser av brist på information 
 
Att få beskedet att man drabbats av en livshotande sjukdom väcker starka känslor. Vardagen 
som man känner till den blir plötsligt förändrad. Många människor försätts i chock vilket gör 
att den information de har möjlighet att ta in förminskas drastiskt. Därför går många drabbade 
ifrån mötet med många obesvarade frågor (Harden et al., 2002). 
 
 
Att behöva individuell information 
 
I Hardens et al. (2002) studie höll alla deltagare med om att det var viktigt med information. 
Därmed inte sagt att det måste vara samma information, i samma omfattning eller på samma 
sätt till alla. Även Moore och Estey (1999) pratar om informationsbehovet och hur olika det är 
för olika individer. En del människor känner att de bara vill få vetskap om det nödvändigaste 
medan andra vill känna till varenda detalj. Vidare skriver Harden et al. (2002) att männen i 
studien hade tyckt att det var bra om någon med stor kunskap om prostatacancer och dess 
behandlingar kunde ta sig tid att sitta med dem och svara på frågor och gå igenom 
information. Någon person som kunde vara särskilt insatt i just deras fall. Vissa säger som 
förslag att man skulle kunna ha en typ av faddersystem där man har kontakt med en annan 
man som har varit i samma situation. En man säger så här: 
 
”A person you could talk to would help…90% of the time I function really, well, but there’s 
that 10% when all the dark awful thoughts run through your mind. If there was just somebody 
you could call and ask a question, a specific question such as, “Is this normal for somebody 
going through this treatment?””(Harden et al., 2002, s 707).  
 
Problem som kan uppstå efter operation är att männen upplever att de inte har fått tillräckligt 
med information om till exempel biverkningarna och hur man gör för att underlätta eller 
undslippa dessa (Moore & Estay, 1999).  
 
” I was crying, sitting at the kitchen table while my wife washed all my clothes. No one told us 
where to go to buy diapers. If I had known it would be like this, I wouldn’t have done it. They 
probably don’t tell you because you would change your mind [and not have surgery] (Moore 
& Estey, 1999, s 1125). 
 
 
Diskussion  
 
Metoddiskussion:  
 
Vi tycker att modellen analys av kvalitativ forskning var en bra modell, dock blev det svårt 
för oss att hitta tillräckligt med kvalitativt material eftersom den mesta forskningen var 
kvantitativ. Vi ville trots det inte byta modell, och istället analysera kvantitativa studier, 
eftersom vi ville belysa upplevelser. Att välja ut artiklar var egentligen inte så svårt eftersom 
vi inte hittade så många som vi kunde använda oss av. De artiklar vi valde att använda oss av 
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valde vi ut genom att använda våra inklusionskriterier. Genom att läsa abstraktet märktes om  
artikeln mötte kriterierna och därmed höll för vidare granskning och analys. 
 
Vi upplevde att vi inte hittade tillräckligt många artiklar som beskrev upplevelser och som var 
vårdvetenskapliga. Vi hittade ett stort antal artiklar vid sökningarna, men många hade inte 
tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet och mötte inte vårt syfte. Istället hittade vi tre artiklar 
som inte utgick ifrån vårdvetenskapen, men som utgick ifrån patientperspektivet och väldigt 
tydligt skildrade upplevelserna.  
 
Våra artiklar utgick ifrån Sverige, USA, Kanada och Australien, varför vi tycker att vi har fått 
en ganska bra översikt och därför skulle kunna applicera resultatet inom den svenska 
sjukvården. Dock är all forskning som vi har läst genomförd i västvärlden som ligger långt 
fram i forskningen varför vi inte riktigt vet hur det ser ut i till exempel fattigare länder. I 
Adami et al. (2005) står det att dålig kosthållning såsom snabbmat, kan öka risken att drabbas 
av prostatacancer och det tros vara en stor anledning till att vi i västvärlden har så högt 
incidensantal. Därför hade det varit intressant att ta del av forskning som är gjord på andra 
kontinenter där befolkningen skiljer sig mer ifrån de vi nu har studerat.  
 
Analysen var till att börja med svår att komma igång med. När vi läste varje artikel framkom 
väldigt många olika teman, vilket gjorde det svårt att veta hur vi skulle sammanställa dem. 
Det blev enklare när vi strukturerade upp oss och skapade tillfälliga rubriker på papperslappar 
där vi kunde föra upp alla meningsinnebörder som vi hittat. Vi sammanställde sedan de 
likheter som framstod tydligast och skapade på så sätt en ny helhet med fördjupad förståelse 
för upplevelserna. Det svåraste var sedan att hitta rubriker som passade hela texten och 
samtidigt syftet.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
I den här studien har vi valt att fokusera oss på vilka negativa konsekvenser biverkningarna 
efter radikal prostatektomi har. I de olika artiklarna som vi har analyserat har även vissa män 
upplevt att de kan klara av biverkningarna och ändå ha en bra livskvalité eftersom de faktiskt 
har blivit botade från sin cancer. Oliffes (2005) studie tog upp att de äldre männen inte kände 
sig lika nedslagna av impotens som de yngre deltagarna eftersom de upplevde att de hade haft 
ett bra sexliv och att de trodde att den sexuella aktiviteten ändå hade avtagit med åldern.   
 
Fergus et al. (2002) var den enda studien som tydligt visade på skillnader mellan homo- och 
heterosexuella, singlar och gifta samt män med olikt etniskt ursprung. Det fick oss att fundera 
över om man kan göra en studie med så olika deltagare och skriva samman det till ett resultat. 
Vi har dock valt att inte gå in på detta i vårt resultat eftersom det bara var en artikel som 
tydligt redogjorde för skillnaderna. Fergus et al. (2002) skriver att potensen och sexualiteten 
kan ha olika betydelse i olika kulturer. Några män i den studien berättar om ett karibiskt 
samhälle där många män är rädda för att genomgå behandling därför att rädslan för impotens 
är stor. Vidare skriver Fergus et al. (2002) att män som inte har en fast partner kan uppleva 
det väldigt jobbigt med impotens eftersom det blir ett hinder på vägen att närma sig en ny 
partner.  
 
Vi tycker att en av de viktigaste faktorerna som framkommit i den här studien är att 
biverkningarna inte bara berör kroppen utan hela mannen i sig. Hans tillgång till världen och 
därmed hans subjektiva kropp förändras på ett negativt sätt. I vår studie har det framkommit 
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att många av männen upplever att förlora sin potens innebär att ens manlighet och därmed 
identitet rubbas. Detta ger Fergus et al. (2002) exempel på. De skriver att sexuell kapacitet 
och uthållighet definieras av det maskulina samhällets standarder och det är genom detta de 
får sin manliga identitet. Därför kan en man som upplever sexuella svårigheter känna att hans 
manlighet är hotad, och inte bara hans sexualitet. Biverkningarna skapar på det här sättet inte 
bara synliga, kroppsliga förändringar utan även psykiska svårigheter. Därför är det viktigt att 
vi som vårdpersonal har förståelse inför hur detta kan upplevas och försöker hjälpa männen på 
alla plan.  

 
När den subjektiva kroppen och tillgången till världen förändras påverkas också livsvärlden 
(Wiklund, 2003). Det här är tydligt hos de män som drabbats av urininkontinens. Deras 
livsvärld är inte längre som förut då deras sociala liv nu begränsas kraftigt och vardagen ofta 
planeras runt toalettbesök. Det här är ett problem eftersom det för de flesta människor är 
väldigt viktigt med socialt umgänge och stöd. Gray et al. (2000) skriver att viss forskning 
tyder på att män redan från början ofta har ett mindre socialt nätverk än kvinnor och att män 
oftare förlitar sig på en eller ett fåtal personer. Detta kan till exempel visa sig i stödgrupper 
där männen söker en annan typ av stöd. Kvinnor vill ofta ha mer känslomässigt stöd medan 
många män istället finner trygghet i utbyte av information och teknikaliteter. Detta kan ha 
med det manliga samhällets normer att göra, nämligen det att män inte ska visa känslor och 
därigenom visa sig svaga (Gray et al., 2000).    
 
 
Implikationer 
 
För att männen ska må bättre efter operation är det viktigt att en bra grund för detta läggs 
innan ingreppet. Det kan vara viktigt att diskutera till exempel hur livet kan bli annorlunda 
som en biverkning av operationen, istället för att bara diskutera impotens och urininkontinens 
i siffror. Det kan innebära att mera ingående beskriva och kanske ge praktiska exempel på hur 
det kan yttra sig utan att skrämma patienten.  
 
Att diskutera ett ämne som impotens kan vara väldigt känsloladdat. Här är det viktigt att vara 
lyhörd och att samtalet är anpassat efter individen. För att kunna ha ett givande utbyte är det 
viktigt att samtalet sker med en person som mannen kan känna förtroende för. När man 
diskuterar impotens kan det vara underlättande att framhålla att samlivet inte enbart behöver 
gå ut på penetrerande samlag utan leda in diskussionen på hur mycket annat samlivet faktiskt 
innehåller.  
 
Många män beskriver inkontinens som ett stort problem och här borde vi sjuksköterskor 
kunna hjälpa till mycket med information, till exempel inkontinensundervisning. Det är 
viktigt att de får inkontinensskydd som är anpassade efter deras läckage och att information 
ges vid flera tillfällen för att förebygga att det blir för stora inskränkningar i deras liv.   
 
Sjuksköterskan har en betydelsefull roll när det gäller att förmedla kontakt med närmaste 
stödgrupp. Det kan ha stor betydelse att få prata med andra som varit i samma situation och 
som kan förstå vad det är mannen går igenom. Att få svar på frågor som ”Är det här normalt?” 
kan inge trygghet.  
 
Många män känner att de inte blivit tillräckligt informerade om både behandling och 
efterförlopp, vilket visar att det finns ett stort behov av att få mer och bättre anpassad 
information. Informationen kan också ges skriftligt, på video eller så kan patienten få tips om 
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hur han själv kan söka kunskap när han känner sig redo. Ett sätt att säkerställa att det inte 
uppstått missförstånd är att låta mannen upprepa den givna informationen. 
 
 
Slutsats 
 
Den del av vår studie som går att applicera i verkligheten handlar mycket om att ta sig tid och 
lyssna på patienternas upplevelser. Tidsbrist är ofta en faktor i vården idag, och tid mäts ofta i 
pengar. Långsiktigt tjänar man nog på att ge patienten mer tid och därigenom delvis motverka 
besvär i framtiden vilket kan leda till ”onödiga” återbesök. 
 
Vi känner att det har framkommit en djupare förståelse för och insikt i frågor om mäns 
upplevelser av att leva med radikal prostatektomi. Vi tror att det finns goda förutsättningar att 
kunna bidra till en bra livskvalitet efter ett operativt ingrepp. Vi har också klarlagt några 
förhållanden som utifrån en helhetssyn bör uppmärksammas bättre och vidareutvecklas i den 
dagliga omvårdnaden för dessa patienter.  
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Titel: Living after 
radical 
prostatectomy for 
localized prostate 
cancer: A 
qualitative 
analysis of patient 
narratives* 
Författare: Oliver 
Hedestig, Per-Olof 
Sandman, Radisa 
Tomic & Anders 
Widmark 
Tidskrift: Acta 
Oncologica 
Årtal: 2005 

Perspektiv: 
 
Vårdvetenskapl
ig, 
Utgår från 
patientperspek-
tivet 
& patientens 
upplevelser 

Problem och syfte: 
 
Prostatacancer är 
den vanligaste 
maligna 
tumörsjukdomen hos 
män i Sverige. 
Sjukdomen kan ha 
många negativa 
effekter på 
patientens liv, vilket 
ofta ger problem i 
vardagen, till följd 
av behandlings-
biverkningar, samt 
skapar ångest. Det 
finns väldigt lite 
forskning för att öka 
vår förståelse för hur 
det är att vara en 
man som lever efter 
behandling för 
lokaliserad 
prostatacancer. 
 
Syftet är därför att 
genom att använda 
berättande intervjuer 
för att belysa 
upplevelsen av att 
leva efter radikal 
prostatektomi för 
lokaliserad 
prostatacancer. 
 

Metod: 
 
Narrativa 
intervjuer med 10 
män, 61-69 år 
gamla, de valdes 
från en databas 
med registrerade 
uppgifter på 
prostatacancer- 
patienter i norra 
Sverige. 
 
De använde 
bandinspelade 
intervjuer som 
varade i 35-60 
minuter. 
Patienterna talade 
så fritt som 
möjligt om sina 
upplevelser. 
 
Intervjuerna 
transkriberades 
till text och 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Man sökte efter 
både det 
manifesta och 
latenta innehållet. 

Resultat: 
 
De kom fram till att 
de 4 stora temana 
ur berättelserna 
var: ”Becoming a 
changed man”; 
”Striving to gain a 
sense of control in 
a new life 
situation”; 
”Managing a new 
life situation”; and 
”Striving to 
become reconciled 
to the new life 
situation”.  
 
Varje tema bygger 
på männens 
berättelser och 
förtydligas med 
citat. 

Titel: Quality of 
life post radical 
prostatectomi: A 
male perspective 
Författare: Lorna 
Butler, Barbara 
Downe-
Wamboldt, Susan 
Marsh, David Bell 
& Kristine Jarvi 
Tidskrift: 
Urologic Nursing 
Årtal: 2001 

Vårdvetenskap-
ligt, med 
utgångspunkt i 
patientperspek-
tivet. 

Prostatacancer är 
den näst vanligaste 
orsaken till dödsfall 
orsakat av cancer i 
både Kanada och 
USA. Prostatacancer 
drabbar mer än bara 
de fysiska 
aspekterna av en 
mans liv, nämligen 
hans självkänsla, 
självbild, 
maskulinitet och 
sexualitet. 
 

Urvalet bestod av 
21 män som 
behandlats med 
radikal 
prostatektomi och 
som var mellan 
47-73 år gamla. 
Deras partners var 
också 
inkluderade. De 
valdes från 
urologiska 
kliniker och den 
lokala 
prostatacancer-

De teman som 
framkom var: 
”Sources of 
information for 
decision making”; 
”Acquiring needed 
information”; 
”Urinary 
incontinence”; 
“Sexual 
relationships” ouch 
“Effects of a 
radical 
prostatectomy on 
quality of life”. 

Bilaga 2. Översikt av analyserad litteratur 

 



Syftet är att 
undersöka hur 
urininkontinens och 
impotens påverkar 
livskvalitén för män 
med prostatacancer.  

gruppen. Varje tema bygger 
på männens 
berättelser och 
förtydligas med 
citat. 

 
De intervjuades 
med en 
semistrukturared 
intervjuguide 
utformad särskilt 
för denna studie.  
 
Alla intervjuer 
transkriberades 
ordagrant. Man 
använde 
innehållsanalys 
för att 
kategorisera de 
teman som 
framkom.  

Titel: Couples 
experiences with 
prostate cancer: 
Focus group 
research 

Vårdvetenskap-
ligt, med 
utgångspunkt i 
patientperspek-
tivet. 

Prostatacancer är 
den vanligaste 
formen av cancer 
hos män över 55 år. 
Den påverkar både 
självförtroendet och 
den sexuella 
funktionen. 
Biverkningar av 
behandling är 
urininkontinens, 
impotens, förlust av 
sexlust och fatique 
som påverkar både 
patienten och hans 
partner. 

Först har de gjort 
en 
litteraturöversikt 
och kommit fram 
till att män med 
prostatacancers 
livskvalité har 
blivit mycket 
mindre utforskat 
än män med andra 
typer av 
cancersjukdomar.  

Man kom fram till 
följande teman och 
underteman: 
”Enduring 
uncertainty”, 
”Struggling with 
choices”, 
“Interruption in 
life” och 
“Emotional roller 
coaster”;  

Författare: Janet 
Harden, Ann 
Schafenacker, 
Laurel Northouse, 
Darlene Mood, 
David Smith, 
Kenneth Pienta, 
Maha Hussain & 
Karen Baranowski 

“Living with 
treatment effects”, 
“Losing urinary 
control”, “Sexual 
dysfunction”, 
“Hormonal 
alterations” och 
“Overwhelming 
fatigue”;  

 
Man hade sex 
stycken 
fokusgrupper som 
bestod av 42 
deltagare, 22 män 
och 20 kvinnor. 
Männen var i 
åldern 40-90 år 
och skulle ha 
genomgått radikal 
prostatektomi, 
strålning eller 
hormonbehand-
ling. 

Tidskrift: 
Oncology Nursing 
Forum  
Årtal: 2002 Syftet är att utforska 

upplevelsen av par 
som lever med 
prostatacancer, 
sjukdomens 
påverkan på deras 
livskvalité, deras 
förmåga att klara av 
symtom och deras 
tankar om 
förändringar som 
skulle hjälpa dem att 
förbättra deras 
dagliga upplevelser. 

“Coping with 
change”, “Drawing 
together”, “shifting 
roles”, “Facing 
anger”, 
“Controlling the 
situation” och 
“Sharing with 
others”;  

 
Gruppdiskussion-
erna bandin-
spelades och 
innehållet 

“Needing help”, 
“Professional 
caring”, “Tailored 

 



analyserades. 
Intervjuarna 
använde sig av 
semistrukturerade 
frågor. Datan som 
framkom under 
intervjuerna 
analyserades för 
att komma fram 
till teman och för 
att göra detta 
använde man 
kvalitativa 
fenomenologiska 
tekniker. 

information” och 
“Peer reassurance”. 
 
Varje tema bygger 
på männens 
berättelser och 
förtydligas med 
citat. 

Titel: The early 
post-operative 
concerns of men 
after radical 
prostatectomy 

Vårdvetenskapl
igt, med 
utgångspunkt i 
patientperspek-
tivet. 

Urininkontinens 
efter radikal 
prostatektomi är ett 
stort problem som 
påverkar männen 
och får de att känna 
sig nedslagna, 
besvikna och 
bestörta. Man tycker 
inte att det här 
problemet tidigare 
har framkommit. 
Kanske för att män 
traditionellt inte har 
uttryckt sig själva så 
känslomässigt. Men 
man tycker att den 
här begränsade 
förståelsen som idag 
finns gör att man 
inte helt vet hur 
mycket inkontinens 
och impotens 
påverkar 
livskvalitén.  

Först gjorde man 
en litteraturöver-
sikt och där 
framkom att inte 
mycket finns 
skrivet om mäns 
chanser att klara 
av postoperativa 
händelser och hur 
de tidiga 
postoperativa 
händelserna 
påverkar deras 
liv.  

Resultatet 
presenteras i teman 
och underteman: 
”Preoperative 
concerns”, 
”Waiting for test 
results”, ”Coping 
with the diagnosis 
of prostate cancer” 
och ”The choice of 
radical 
prostatectomy over 
other therapy”; 
“Postoperative 
concerns”, “I 
didn’t know what 
to expect”, “The 
worst day of my 
life”, “No one told 
us where to go to 
buy diapers” och 
“I’ve lost my 
manhood”. 

Författare: 
Katherine N. 
Moore & Angela 
Estey 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 1999 

 
Studien utfördes 
på två 
universitetssjuk-
hus i Kanada 
mellan december 
1995 och februari 
1997. De blev 
rekryterade utav 
en av författarna 
efter att ha gett 
tillstånd till sin 
urolog att ge 
henne deras 
namn.  

 
Varje tema bygger 
på männens 
berättelser och 
förtydligas med 
citat. 

 
Syftet är att utforska 
männens problem 
med urininkontinens 
veckorna efter en 
radikal prostatektomi 
för tidigt 
diagnostiserad 
prostatacancer. 

 
63 män med 
medelåldern 67 år 
passade urvals-
kriterierna. Ca 5 
veckor efter 

 



operation utfördes 
intervjuerna i 
patientens hem 
med partnerna 
närvarande. 
 
Man använde en 
semistrukturerad 
intervjuguide med 
4 stora ämnen: 
Katetervård, 
smärtkontroll, 
inkontinens och 
impotens.  
 
Varje intervju 
varade i 30-60 
minuter och 
skrevs ner för 
hand av 
intervjuaren och 
kontrollerades av 
deltagaren i slutet 
av intervjun.  
 
Man tittade på 
intervjuerna 
individuellt och 
jämförde dem 
sedan för att hitta 
likheter. 
Likheterna 
kategoriserades 
och kodades 
under de 4 stora 
ämnena.  

Titel: Sexuality 
after treatment for 
early prostate 
cancer -Exploring 
the meanings of  
erectile 
dysfunction 

Utgår ifrån 
patienternas 
upplevelser och 
berättelser. 

Impotens är den 
vanligaste 
långsiktiga 
biverkningen av 
aktiv behandlig för 
lokaliserad 
prostatacancer. Det 
saknas mycket 
information om hur 
brett impotens 
påverkar de här 
patienterna.  

Man rekryterade 
deltagare från två 
ställen: Harvard 
Vanguard 
Medical 
Associates & 
Veterans Affairs 
Medical Centre 
vilket gav stor 
bredd på 
deltagarna, både 
vita och svarta 
män.  De skulle 
ha behandlats 

Männen bekräftade 
att impotens har en 
stor effekt på deras 
livskvalité.  
 
4 områden av 
livskvalité som 
kunde relateras till 
männens sexualitet 
identifierades: 
”The qualities of 
sexual intimacy”; 
”Everyday 
interactions with 

Författare: 
Barbara G. 
Bokhour, Jack A. 
Clark, Thomas S. 
Inui, Rebecca A. 
Silliman & James 
A. Talcott 

 
Syftet är att utforska 

 



Tidskrift: Journal 
of General 
Internal Medicine 

upplevelsen av hur 
impotens påverkar 
män som genomgått 
definitiv behandling 
för tidig icke-
metastaserande 
prostatacancer.  

mellan 12-24 
månader innan. 
48 stycken män 
deltog. De 
skapade 7 stycken 
fokusgrupper med 
4-8 män i varje 
som intervjuades 
under 90 minuter. 
Diskussionerna 
var semistruk-
turerade. Man 
transkriberade 
intervjuerna 
ordagrant och de 
analyserades 
kvalitativt enligt 
Glaser & Strauss 
(1967) modell 
”The discovery of 
grounded theory: 
Strategies for 
qualitative 
research”.  

women”; ”Sexual 
emagining and 
fantasy life” och 
”Mens perceptions 
of their 
masculinity”. 

Årtal: 2001 

 
Varje tema bygger 
på männens 
berättelser och 
förtydligas med 
citat. 

 
Genom ett 
dataprogram som 
innehåller 
kodning, 
sorterande och 
hanteringen av 
kvalitativ data 
framtogs 
analytiska koder 
för att redogöra 
för dessa ämnen 
och områden. 
 
 

Titel: “Sexual 
dysfunction and 
the preservation of 
manhood: 
Experiences of 
men with prostate 
cancer” 

Patientpers-
pektiv med 
patienternas 
upplevelser och 
berättelser i 
fokus. 

Incidensen av 
prostatacancer med 
den vanliga 
biverkningen 
impotens efter 
behandling förväntas 
nå epidemiska 
proportioner i 
framtiden. Idag vet 
man lite om hur det 
är att leva med 

Studien består av 
18 deltagare från 
Toronto som är 
både hetero- och 
homosexuella. De 
är av blandat 
etniskt ursprung. 
Majoriteten av 
män blev 
rekryterade via 
den lokala 

Resultatet 
presenterades i 
teman och 
underteman som 
var: ”Enhancing 
the odds”, ”The 
tradeoff”, 
”Predicting and 
preventing the 
fall”;  

Författare: Karen 
D. Fergus, Ross E. 
Gray& Margret I. 
Fitch. ”Disrupting a core 

 



performance”, 
”Pressure to 
performe”, 
”Virility and 
Vitality”, 
”Conquest and 
competition” och 
”threatens who I 
am”; 

Tidsskrift: 
Journal of health 
psychology 

impotens från mäns 
perspektiv. Att deras 
sexuella kapacitet 
blir kraftigt nedsatt 
speciellt efter en 
medicinsk 
intervention som är 
till för att förlänga 
deras liv. 

prostatacancer-
gruppen ”man to 
man”. Resterande 
av deltagarna blev 
rekryterade 
genom reklam i 
homosexuella och 
svarta samfunds- 
tidningar. 
Inklusions-
kriterier: De 
skulle kunna läsa 
och tala engelska 
och att minst 1 år 
har gått sedan de 
blev 
diagnostiserade 
med 
prostatacancer. 
De var mellan 57-
75 år gamla. De 
hade genomgått 
Radikal 
prostatektomi, 
strålning och/eller 
hormonbe-
handling.  

Årtal: 2002 

“Baring an 
invisible stigma”, 
“Invisible stigma” 
och “Coming out”;  

 
Syftet med den här 
studien är att 
utforska mäns 
upplevelser av att 
leva med impotens 
som en konsekvens 
av att bli behandlade 
för prostatacancer. 

“Effortful 
mechanical sex”, 
“Turning off” och 
“Disrupting the 
natural flow”;  
“Working around 
the loss”, “Won’t 
take it lying down”, 
“Containing the 
loss” och 
“Lessening the 
starkness of the 
loss”. 
 

 Varje tema bygger 
på männens 
berättelser och 
förtydligas med 
citat. 

Varje intervju 
varade mellan 45-
90 min, och 
utfördes oftast på 
sjukhuset, men 
även i deltagarnas 
hem. En utfördes 
på deltagares 
kontor.  
De var 
semistrukturerade 
med öppna svar. 
Intervjuernas 
spelades in på 
band och 
transkriberades 
ordagrant. Texten 
analyserades 
genom ”Constant 
comparative 
method” . 
Meningsinnebörd

 



er plockades ut 
och 
sammanställdes 
under teman och 
subteman. 

Titel: 
Constructions of 
masculinity 
following 
prostatectomy-
induced 
impotence. 

Patientpers-
pektiv med 
patienternas 
upplevelser och 
berättelser i 
fokus. 

Bortsett från 
hudcancer är 
prostatacancer den 
mest vanliga 
cancerdiagnosen hos 
australiska män. 
Trots att orsaken till 
prostatacancer är 
okänd kommer 
troligen incidensen 
av den att öka i takt 
med att Australiens 
population blir allt 
äldre. Detta gör att 
fler och fler kommer 
att leva med 
prostatacancer och 
dess behandlings-
biverkningar. Trots 
att man vet detta 
görs få studier om 
männens upplevelser 
av att leva med den 
vanliga biverkningen 
impotens.  

Djupgående 
Semistrukturerade 
intervjuer med 15 
män. De 
genomfördes 
hemma hos 
deltagarna, på 
deras arbetsplats 
eller på 
intervjuarens 
kontor. De varade 
i genomsnitt i 2 
timmar och 
spelades in på 
band.  

Resultatet delades 
in i teman och 
underteman: ”The 
anticipation of 
impotence: 
Rationalized 
trade-offs”; 
“Acute recovery”, 
“The shortened 
penis”, “The loss of 
potency”;  

Författare: John 
Oliffe 
Tidsskrift: Social 
science and 
medicine “Reactions to 

impotence”, 
“Treatment of the 
erectile 
dysfunction”, 
“Redefined 
masculinity”, “The 
re-erected penis” 

Årtal: 2005 

Deltagarna bestod 
av heterosexuella 
män som har 
kvinnlig partner, 
medelålder 57 år, 
blivit behandlade 
med 
prostatektomi för 
lokaliserad 
prostatacancer i 
Australien mellan 
1995 – 2001. Alla 
deltagarna hade 
drabbats av 
impotens och 
varit sexuellt 
aktiva före 
operationen. 

 
Varje tema bygger 
på männens 
berättelser och 
förtydligas med 
citat. 

 
Syftet är att utforska 
mäns upplevelser av 
impotens efter 
radikal 
prostatektomi. 

Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant och 
gavs sedan till 
deltagarna för att 
de skulle kunna 
ge feedback och 
kommentera 
dessa. I 
etnografiska 
studier sker 
analysen under 

 



hela 
datainsamlingsfas
en och är inget 
som kommer på 
slutet. Efter varje 
intervju lästes 
texten 6 gånger 
och varje gång 
uppstod nya 
tankar. De 
kontrollerades 
också för 
överensstämmelse 
med banden. De 
tog ut 
nyckelfraser ur 
texterna. Data 
analyserades och 
delades in i 3 
djupa beskrivande 
kategorier. 
Mönster från 
varje kategori 
utvecklades till 
berättarteman och 
litteraturen 
vävdes in med det 
man hittade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


