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Mäns upplevelser efter genomförd prostatektomi till följd av 

prostatacancer 

En litteraturstudie  

 

Abstrakt  

 

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige som 

oftast behandlas med prostatektomi, vilket innebär att prostatakörteln avlägsnas. 

Prevalensen väntas öka vilket innebär att fler män kommer att komma i kontakt med 

sjukvården. Studier har visat att det finns stora brister i omvårdnaden och 

anledningen till detta är bristen på adekvat information. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa mäns upplevelser efter genomförd 

prostatektomi till följd av prostatacancer.    

Metod: Syftet besvarades med en litteraturstudie där nio artiklar med kvalitativ 

ansats användes. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes 

till ett resultat. Artikelsökningarna utfördes i CINAHL och PubMed.  

Resultat: Komplikationer, bristande information och otillfredsställande uppföljning 

var brister som männen upplevde orsakade både ett kroppsligt och själsligt lidande 

samt en minskad tillit till vårdpersonalen. Trots bristerna upplevde männen 

tacksamhet över att ha överlevt och att stödet som de fått var betydelsefullt. Relaterat 

till bristerna uttryckte männen även en önskan om att hjälpa andra.  

Konklusion: Utifrån bristerna som männen upplevde kan vårdpersonal ses som en 

orsak till lidande, men också som ett hopp i den rådande situationen. Relaterat till 

detta kan en ökad förståelse leda till en förbättrad omvårdnad. 

 

Nyckelord: Prostatektomi, mäns upplevelser, litteraturstudie, omvårdnad.  

 



 

 

Men’s experiences after completed prostatectomy due to prostate cancer 

A literature study 

 

Abstract  

 

Background: Prostate cancer is the most common cancer among men in Sweden 

and is often treated with prostatectomy. The prevalence is expected to increase, 

which means that more men will be forced to seek healthcare. Studies have shown 

that major shortcomings exist in the care and the reason is the lack of adequate 

information. 

Aim: To illustrate men´s experiences after completed prostatectomy due to prostate 

cancer.   

Method: A literature study based on nine articles with a qualitative approach. The 

articles quality was reviewed, analyzed and compiled into a result.The article searches 

were conducted in CINAHL and PubMed. 

Results: Complications, lack of information and inadequate follow-ups caused men 

both physical and mental suffering, and reduced reliance on caregivers. Despite the 

shortcomings, men experienced gratitude for having survived and that the support 

they received was important. Related to the shortcomings men expressed their desire 

to help others. 

Conclusion: Based on the shortcomings that the men experienced, health 

professionals can be seen as a cause of suffering, but also as a hope in the current 

situation. Related to this, better understanding can lead to improved care. 

 

Keywords: Prostatectomy, men's experiences, literature study, nursing.
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Bakgrund    

 

Patofysiologi och epidemiologi 

Prostatan är lokaliserad under mannens urinblåsa och omger urinrörets övre del. 

Prostatan är en körtel som producerar prostatasekret som följer med sädescellerna 

vid sädesutlösning. Det manliga könshormonet testosteron bildas i testiklarna och 

påverkar tillväxt och funktion av körteln vilket är en anledning till att prostatacancer 

uppstår (Socialstyrelsen, 2013).   

 

Enligt Adami et al. (2006, 25) skiljer sig förekomsten av prostatacancer mellan olika 

länder. Vanligast är sjukdomen i Europa och förekommer sällan i Sydostasiatiska 

länder. I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män och 

prevalensen väntas öka under de närmsta 15 åren (Socialstyrelsen 2015). Omkring en 

tredjedel av alla män drabbas av prostatacancer och cirka 85 000 män har haft eller 

har prostatacancer (Folkhälsomyndigheten, 2014). Risken för att insjukna är sällsynt 

före 50 års ålder och är vanligast efter 65 år. Genomsnittsåldern vid upptäckt är 

omkring 70 år (Adami et al. 2006, 25). 

 

Risken för att drabbas av prostatacancer beror på en kombination av faktorer. 

Förutom hög ålder och etnisk tillhörighet spelar arvet en stor roll. Ytterligare faktorer 

som har betydelse är miljö- och livsstilsfaktorer där framförallt livsstilen har en stor 

inverkan (Adami et al. 2006, 27-29). Enligt en studie gjord av Giovannucci et al. 

(2007) är rökning associerad med en ökad risk för att utveckla prostatacancer. 

 Studier har även visat att kosten kan vara en anledning till varför sjukdomen är 

vanligare i vissa världsdelar (Adami et al. 2006, 29). Gerdtsson et al. (2015) menar 

ytterligare att ökad vikt och BMI hos vuxna är förknippad med en högre risk för 

prostatacancer, metastaser och död.  

 

Symtom och diagnostik   

Cancertumören i prostatan växer ofta långsamt och det kan därför dröja innan 

symtom framträder. Det är först när cancertumören trycker på urinröret som 

miktionssvårigheter uppstår (Adami et al. 2006, 33). Urininkontinens och 

urinvägsobstruktion är huvudsakliga symtom och typiska tecken kan vara täta 

blåstömningar, svårigheter att starta tömningen, svag urinstråle samt smärta vid 
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urinering (Hsiao et al. 2013). Dessa symtom förekommer även vid benign 

prostatahyperplasi och bör inte alltid förknippas med cancer. Symtomen kan ibland 

vara diffusa och visa sig genom enbart trötthet och minskad aptit. Vid enstaka 

tillfällen kan blodtillblandad urin vara ett tecken på prostatacancer liksom att 

smärtor i ryggen kan vara ett symtom på att tumören har spridit sig (Adami et al. 

2006, 33-35).  

 

Antalet diagnostiserade fall har ökat och beror framför allt på en aktivare diagnostisk 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) och en högre levnadsålder bland befolkningen 

(Socialstyrelsen, 2015). Vid utredning av misstänkt cancer används PSA, 

rektalpalpation, ultraljud och biopsi (Adami et al. 2006, 37). Enligt Ilic et al. (2011) 

kan PSA ofta visa på falska förhöjda värden som leder till att onödiga biopsier tas. 

Överdiagnostiken som screeningen orsakar uppskattas vara upp till 50 %. Attard et 

al. (2015) menar att effekten av prostatacancerscreening är kontroversiell på grund 

av oförmågan att avgöra om provet gör mer skada än nytta. Diskussionerna kring 

detta har resulterat i ett världsomfattande avtal att regelbunden populationsbaserad 

screening inte bör införas trots bevis på att screening faktiskt minskar 

prostatacancerdödligheten. Enligt en studie av Grönberg et al. (2015) har ett 

förbättrat PSA prov utvecklats för att bättre kunna upptäcka prostatacancer. 

Användningen av STHLM3 kan reducera antalet biopsier med 32 % och undvika 44 

% av benigna biopsier. 

 

Behandling 

När prostatacancer har påträffats och tumörens omfattning har identifierats kan 

ställning till val av behandling tas (Adami et al. 2006, 64). Kirurgi är den vanligaste 

behandlingsformen (Socialstyrelsen u.å.a) och anledningen till detta kan bero på att 

överlevnadschansen är 90 % vilket är högre än någon annan behandlingsform 

(Pirtskhalaishvili, Hrebinko och Nelson, 2001). Behandlingen kan antingen ske 

genom manuell titthålskirurgi, öppen kirurgi eller robotassisterad titthålskirurgi 

(SBU, 2013). Kirurgiska åtgärder kan ofta leda till biverkningar som kan medföra 

sänkt livskvalitet för många patienter (Socialstyrelsen u.å.a). Prostatektomi innebär 

att hela prostatakörteln och sädesblåsorna avlägsnas tillsammans med den inre 

slutarmuskeln, vilket kan leda till framtida urinläckage. Under operationen försöker 

kirurgen dock bevara de nerver som är betydelsefulla för erektion (Adami et al. 2006, 
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66-67). Strålbehandling är ytterligare en behandlingsstrategi som även det kan ge 

erektil dysfunktion, miktionssvårigheter men även tarmbesvär. Hormonbehandling 

är en annan behandlingsmetod som syftar till att minska produktionen, alternativt 

förhindra effekten av testosteron för att på så sätt minska eller göra tumören inaktiv 

(Pirtskhalaishvili, Hrebinko och Nelson, 2001).  

 

Att genomgå prostatektomi 

Att få diagnosen prostatacancer kan ge upphov till både känslomässiga och fysiska 

svårigheter då mannen riskerar en försämrad livskvalitet (Katz 2007). Studier har 

visat att många män är missnöjda över den information som ges och många önskar 

att få en mer specifik information om tillståndet. Det framkommer också att många 

inte förstår informationen angående diagnos och behandling (Carter et al. 2011). Katz 

(2007) menar att en anledning till detta kan vara svårigheter att väga alternativ vid 

besked om en cancerdiagnos och att förmågan att fatta välgrundade beslut är nedsatt. 

Katz fortsätter och belyser att det därför är viktigt att det förs en diskussion kring 

behandlingsalternativen för hur de påverkar livskvaliteten på hälsan. Det finns ett 

tydligt behov av att ge god information och stöd i samband med diagnos, 

beslutsfattande av behandlingsalternativ liksom efterbehandling för att kunna ta itu 

med de biverkningar som uppstår efter den aktiva behandlingsfasen (Carter et al. 

2011). De stora utmaningarna gällande livskvaliteten i samband med prostatacancer 

är urineringssymtom som inkontinens, frekvens och dysuri liksom sexuella problem 

som dysfunktion, tarmsymtom men även förändrad kropp och självbild (Katz 2007). 

Det framgår också att förekomsten av otillfredsställande vård hos personer med 

cancer var tydligast i efterförloppet av behandlingen. Männen var mer benägna att 

uttrycka en icke tillgodosedd omvårdnad efter behandlingen jämfört med någon 

annan tid i sjukdomsförloppet (Harrison et al. 2009).  Katz (2007) menar att de män 

som är aktivt delaktig och involverade i sin egen vård och de beslut som tas gällande 

behandling generellt har en bättre hälsa och är mer nöjd med val av behandling. 

Enligt Katz (2007) är det därför viktigt att som sjuksköterska ha förståelse för hur 

livskvaliteten påverkar för att kunna ge optimal omvårdnad till dessa män. Patientens 

omvårdnad omfattar hela sjukdomsförloppet, från diagnos till vård i livet slutskede. I 

takt med att den medicinska behandlingen utvecklas blir vården av patienter med 

cancer mer komplex, vilket ställer höga krav på omvårdnaden (Socialstyrelsen u.å.a). 
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Problemformulering   

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och prevalensen väntas öka 

under de närmsta 15 åren (Socialstyrelsen 2015). Då kirurgi är den mest frekventa 

behandlingsformen är det många män som genomgår prostatektomi. Studier har 

visat att det finns brister genom hela sjukdomsförloppet från diagnos till efter 

behandling. Det är betydelsefullt att öka kunskap och förståelse hos sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal om mäns upplevelser efter att ha genomgått prostatektomi 

och på så sätt bidra till ökad kvalitet i omvårdnaden för dessa personer. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever männen informationen före, under och efter genomförd 

prostatektomi till följd av prostatacancer? 

 Hur upplever männen som drabbats av komplikationer behandlingen efter 

prostatektomi till följd av prostatacancer? 

 Upplever männen något stöd från vårdpersonal efter genomförd prostatektomi till 

följd av prostatacancer? 

 

Syfte   

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa mäns upplevelser efter genomförd 

prostatektomi till följd av prostatacancer.    

 

Metod   

 

Metoden som användes i denna studie var en litteraturstudie och syftet besvarades 

med artiklar av kvalitativ ansats. En litteraturstudie syftar till att skapa en överblick 

av det aktuella kunskapsläget inom det valda området (Friberg 2012, 133).   

 

Sökmetoder   

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed då båda är 

inriktade på området för omvårdnad (Karlsson 2012, 97).   

 

Materialet till studien inhämtades på olika sätt. Enligt Karlsson (2012, 102) kan både 

fritextsökning eller specialiserad sökning genomföras. Författarna utnyttjade båda 
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alternativen för att skaffa en överblick om hur mycket forskning som fanns inom det 

valda området samt för att inte utesluta relevant information till resultatet. 

Författarna använde sig även av ämnesord. Karlsson (2012, 102-103) menar att 

sökningen genom att använda sig av ämnesord blir mer specifik och belyser det 

viktiga i innehållet. Sökorden hämtades från ämnesordsböckerna i respektive 

databas. Sökningarna skedde genom Cinahl Headings och MeSH termer som 

kombinerades med fritext.  

 

De sökord som användes utifrån studiens syfte var prostatectomy, patient 

satisfaction, body image och experiences. Författarna fann nya sökord genom att läsa 

artiklarnas nyckelord. Sökorden kombinerades med den booleska termen AND 

eftersom det enligt Willman et al. (2016, 73) gör att sökningen koncentreras på ett 

mer avgränsat område. Ytterligare avgränsningar som användes i de olika 

databaserna var male, peerreviewed, english och att artiklarna inte var äldre än elva 

år. Då det i databasen PubMed inte går att välja peerreviewed som en avgränsning 

kontrollerade författarna artiklarna i Ulrichsweb. Valet av de avgränsningarna som 

användes tog hänsyn till att språket i artiklarna kunde behärskas av författarna. 

Ytterligare ville författarna veta vad den aktuella forskningen visade och därför 

begränsades antal år. Författarna avgränsade sökningarna så att de var peerreviewed 

för att de skulle vara vetenskapligt granskade. Sökningarna redovisas i en söktabell, 

se tabell 1, bilaga 1.  

 

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar som grundades på en kvalitativ 

forskningsmetod. Enligt Forsberg och Wengström (2016, 117) syftar kvalitativa 

forskningsmetoder till att förstå och förklara erfarenheter, fenomen och upplevelser, 

vilket speglade syftet med litteraturstudien.   

 

Författarna gjorde kvalitetsgranskningen tillsammans och urvalet skedde stegvis 

utifrån fyra urvalskategorier, se tabell 1, bilaga 1. Urval ett inkluderade studier vars 

titlar överensstämde med studiens syfte. I urval två läste författarna artiklarnas 

abstrakt och valde de mest lämpliga för en fördjupad granskning. Vidare i urval tre 

lästes alla de valda artiklarna igenom av författarna och de artiklar som återstod i 

urval fyra blev kvalitetsgranskade. Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån SBU:s 
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(2014) “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik- 

patientupplevelser”, se bilaga 2. Artiklarnas kvalitetet värderades enligt kriterierna 

låg, medelhög eller hög. De artiklar som inkluderades i studien efter 

kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 3, se bilaga 3. 

 

Inklusionskriterierna som användes för denna litteraturstudie var baserade på män 

som genomgått någon form av prostatektomibehandling till följd av prostatacancer 

samt att männens upplevelser skulle framgå. Studien skulle bygga på forskning som 

inte var äldre än elva år samt att artiklar som uppfyllde hög respektive medelhög 

vetenskaplig kvalitet efter kvalitetsgranskningen inkluderades. Detta eftersom Rosén 

(2012, 439) förtydligar att om tillräckligt med material finns bör man använda sig av 

de studier med hög respektive medelhög kvalitet och att de studier som håller låg 

kvalitet därför kan exkluderas. Av de tolv ursprungliga artiklarna exkluderades tre av 

dem efter kvalitetsgranskningen då det visade sig att de hade låg kvalitet. Ytterligare 

exkluderades studier genomförda på män som vårdas i livets slut samt artiklar med 

kvantitativ metod. 

 

Analys   

Författarna har inspirerats av en kvalitativ innehållsanalys av Lundman och 

Graneheim. Enligt Lundman och Graneheim (2012, 187) fokuserar kvalitativ 

innehållsanalys inom omvårdnadsforskningen på att granska och tolka texter.  

 

Analysprocessen började med att författarna läste igenom de utvalda artiklarna flera 

gånger enskilt för att kunna bilda sig en uppfattning av artiklarnas innehåll. Därefter 

plockade författarna tillsammans ut de meningsenheter som svarade mot syftet. 

Enligt Lundman och Graneheim (2012, 190) är en meningsenhet en bärande del av 

texten och som hör ihop genom sitt sammanhang och innehåll vilket utgör grunden 

för analysen. De meningsenheter som valdes ut efter analys av artiklarnas resultat 

sammanställdes i ett gemensamt dokument för att kunna få en bra översikt över det 

insamlade materialet. Författarna samlade sedan meningsenheterna under respektive 

artikelnamn för att särskilja dem samt översatte och kondenserade dem därefter. 

Lundmand och Graneheim (2012, 190) menar att kondensering innebär att texten 

förkortas och sammanfattar det centrala i texten utan att något viktig försvinner. I 

nästa steg abstraherades de kondenserade texterna vilket enligt Lundman och 
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Graneheim (2012, 190) innebär att texterna förses med koder som kort beskriver 

meningsenheternas innehåll. Detta är en hjälp för att forskaren ska kunna reflektera 

över det insamlade materialet på ett nytt sätt. Koderna sammanställdes därefter och 

bildade subkategorier utifrån liknande innehåll. För att särskilja analysprocessens 

olika steg färgmarkerade författarna de olika delarna. Därefter använde författarna 

whiteboard tavlan för att få subkategorierna överskådliga och för att kunna ta fram de 

slutliga huvudkategorierna. En kategori har enligt Lundman och Graneheim (2012, 

191) ett liknande innehåll som utgörs av flera koder och som inte får överlappa andra 

kategoriers innehåll. För att få en överblick om hur materialet skulle sammanställas 

särskilde författarna därefter de olika subkategorierna i olika dokument. Till sist 

sammanfattade författarna en text utifrån de kategorier och subkategorier som hade 

bildats och som grundade sig på de analyserade artiklarna.  

 

Forskningsetik  

En viktig aspekt när det gäller vetenskaplig forskning är att ta hänsyn till att god etik 

tillämpas (Forsberg och Wengström 2016, 132). Detta innebär enligt Kjellström 

(2012, 70) att människors grundläggande värde och rättigheter respekteras samt att 

de som väljer att delta i forskningen skyddas. Vidare menar Kjellström att 

deltagarnas autonomi och integritet ska främjas. Forsberg och Wengström (2016, 59) 

betonar att studier antingen ska ha fått medgivande från en etisk kommitté eller att 

omsorgsfulla etiska överväganden har gjorts. Om det i artikeln inte framkommer att 

den är etiskt granskad kan man undersöka tidskriftens hemsida (Wallengren och 

Henricson 2012, 492-493). Författarna har haft detta i åtanke och inkluderade därför 

endast studier där det framkom att de var etiskt granskade och godkända av en etisk 

kommitté eller där det framkom att etiska överväganden hade tillämpats. Om 

författarna inte tydligt kunde hitta det etiska resonemanget i studien vände sig 

författarna till tidskriftens hemsida för att se om det under riktlinjer för publicering 

framkom att artiklarna krävde etisk granskning.  

 

Resultat 

 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och åtta underkategorier som framkom 

efter analysen och som presenteras i en övergripande tabell, se tabell 4. De valda 
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artiklarna är utförda i länderna: Australien, Kanada, Sverige, Irland, Brasilien, USA 

och Turkiet.  

 

Tabell 4 – Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori  

Komplikationer till följd av behandling Upplevelser av urininkontinens 

Upplevelser av erektil dysfunktion 

Bristfälligt stöd Otillräcklig information  

Otillfredsställande uppföljning 

Betydelsefullt stöd Professionellt stöd 

Informellt stöd  

Tacksamhet för livet Förändrad livssyn 

Betydelsen av ökad medvetenhet 

 

 

Komplikationer till följd av behandling 

Upplevelser av urininkontinens 

I två olika studier framkom det att män upplevde katetern som den värsta delen av 

prostatektomi upplevelsen (Burt et al. 2005; Krumwiede och Krumwiede, 2012). 

Gemensamt för deltagarna i en studie var att de upplevde ilska och frustration 

samtidigt som de försökte hantera kateterns obehag. Katetern gav upphov till smärta 

i både kropp och själ och männen upplevde att tiden gick sakta. Katetern orsakade 

även skam och en känsla av att bli förlöjligad (Burt et al. 2005). Vidare framkom det i 

två studier att män upplevde en oro över att behöva åka hem med katetern och var 

rädda för blödning och infektion. De var även rädda för att råka dra ut katetern under 

natten och att den antispasmiska medicinen inte skulle förebygga eller minska 

spasmerna i urinblåsan (Iyigun, Ayhan och Tastan, 2011; Krumwiede och 

Krumwiede, 2012). Det framkom dock i en studie gjord av Iyigun, Ayhan och Tastan 

(2011) att män betraktade katetern som ett naturligt resultat av operationen och 

något som de måste utstå.  

 

Ett par studier visade att män förväntade sig att uppleva inkontinens postoperativt 

men blev generellt chockade över svårighetsgraden (Milne, Spiers& Moore, 2008; 

Iyigun, Ayhan och Tastan, 2011). De definierade inkontinensen som den värsta saken 
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som kunde hända för en man och upplevde en känsla av att förlora kontrollen. När 

denna förmåga förlorades upplevde männen det som ett onormalt maskulint tillstånd 

och som en social oanständighet då de menar att vuxna män förväntas kunna 

kontrollera sina kroppsliga funktioner (Iyigun, Ayhan och Tastan, 2011; 

O´Shaughnessy och Laws, 2009).  

 

Män upplevde det även förnedrande att behöva köpa bindor och menade att 

användandet innebar att urininkontinensen accepterades vilket inverkade negativt på 

självkänslan (Krumwiede och Krumwiede, 2012; Milne, Spiers och Moore, 2008). En 

man i en studie av Baena de Moraes Lopes et al. (2012) upplevde emellertid att det 

var ett skydd och att han kände sig naken utan det. Studier visade ytterligare att 

männen oroade sig över att människor runt omkring skulle känna lukten av urin från 

deras blöta bindor, vilket fick män att känna sig obekväma bland andra. Detta 

resulterade i att män upplevde att det nästan var omöjligt att leva ett normalt socialt 

liv och kände sig fängslade i sitt eget hem (Hedestig et al. 2005; Iyigun, Ayhan och 

Tastan, 2011). För att behålla kontrollen fokuserade männen på konsumtionen av 

drycker, frekvensen av toalettbesök, hur de var klädda och hur de skulle undvika 

aktiviteter som kunde förvärra inkontinensen (Hedestig et al. 2005). Trots att öl och 

koffein förvärrade läckaget upplevde män att det var en viktig del av deras sociala liv 

och fysiska återhämtning (Burt et al. 2005).  

 

Män upplevde en förbättring i deras inkontinens inom två till tre veckor, men 

nämnde deras rädsla för fortsatt inkontinens (Burt et al. 2005). Det framkom dock i 

Baena de Moraes Lopes et al. (2012) studie att män accepterade situationen och inte 

upplevde sig mer annorlunda än någon annan samt att de valde att inte skämmas 

över sitt tillstånd. I en annan studie skriven av O´Shaughnessy och Laws (2009) 

framkom det istället att en man med pågående inkontinens upplevde en betydande 

ångest som orsakade att han ifrågasatte sitt beslut att genomgå operationen. 

 

Upplevelser av erektil dysfunktion 

Det framkom i en studie att män upplevde att den erektila dysfunktionen hade en 

stor inverkan på livskvaliteten. De män som definierade sin manlighet genom sexuell 

kapacitet upplevde en större utmaning i anpassningen till förändringar i den sexuella 

funktionen (O'Shaughnessy och Laws, 2009). Män associerade sin förlorade sexuella 
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funktion med en förlust av känslan att kunna identifiera sig som man (Walsh och 

Hegarty, 2010; Hedestig et al. 2005) vilket visade sig genom frustration, besvikelse 

och en känsla av att känna sig värdelös. Den erektila dysfunktionen påverkade även 

mäns självförtroende och kroppsuppfattning (O´Shaughnessy och Laws, 2009) vilket 

gjorde att de upplevde sig förminskade (Iyigun, Ayhan och Tastan, 2011).  

 

I en studie gjord av Yo Ko et al. (2010) var ett problem som uppstod till följd av 

operationen att penisen förkortades vilket även det var en bidragande orsak till den 

erektila dysfunktionen. Det framkom att män inte visste att detta var en risk men att 

de inte upplevde sig som mindre manlig trots detta. De kände sig dock bekymrade 

över att inte kunna ha samlag med en kvinna. Även om män upplevde att längden av 

deras penis inte var ett problem att bekymra sig över uttryckte de att den 

ursprungliga längden var önskvärd tillsammans med återkomsten av den erektila 

funktionen. I Burt et al. (2oo5) studie framkom det att män hade använt 

erektionshjälpmedel med varierande resultat.   

 

Män uttryckte att den erektila dysfunktionen var den största källan till oro (Milne, 

Spiers och Moore, 2008). De menade att de hade en längtan efter att upprätthålla en 

sexuell relation (Baena de Moraes Lopes et al. 2012), men att de inte hade vågat 

prova samlag efter operationen på grund av rädslan att deras urininkontinens skulle 

besvära deras fruar (Iyigun, Ayhan och Tastan, 2011). De kände mer sympati för 

deras makar och tanken på att deras partner skulle kunna träffa någon annan var en 

börda för männen (Krumwiede och Krumwiede, 2012; Burt et al. 2005). En man i en 

studie gjord av Milne, Spiers och Moore (2008) uttryckte att han ofta var deprimerad 

och att den erektila dysfunktionen hade en negativ inverkan på hans äktenskap. 

 

Bristfälligt stöd 

Otillräcklig information 

I en studie gjord av Walsh och Hegarty (2010) beskrev män en otillräcklig 

information före, under och efter behandling. Det framkom att adekvat information 

preoperativt var viktigt för att få en förståelse för vad som kunde förväntas 

postoperativt. Män framhöll vikten av att repetera informationen postoperativt då 

den i många fall glömdes bort.  
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Otillräcklig information om förväntade komplikationer väckte många känslor hos 

män och kom som en andra chock (Iyigun, Ayhan och Tastan, 2011). Bristen på 

information resulterade i en upplevelse av rädsla för de män som vaknade upp 

ovetande om att en urinkateter behövdes i samband med operationen (Walsh och 

Hegarty, 2010). Det framkom även i en studie att män var upprörda när de började 

uppleva biverkningar som de inte hade fått någon information om och menade att 

läkarna förminskade deras problem när de sade att det var helt normalt (Burt et al. 

2005). De upplevde att kirurgerna förlitade sig på att patienterna skulle förklara 

komplikationerna för dem vilket resulterade i att män upplevde att det inte fanns 

någon att vända sig till. De menade att de kvinnor och män som opererar aldrig har 

genomgått prostatektomi och därför inte kan förstå vilket skapade en känsla av 

ensamhet (Walsh och Hegarty, 2010).  

 

Studier visade även att de män som var välinformerade blev chockade över vissa 

komplikationer och upplevde detta som stressigt och förnedrande. Detta bidrog till 

att män oroade sig i onödan att cancern hade återvänt (Burt et al. 2005; Krumwiede 

och Krumwiede, 2012). Den otillräckliga informationen resulterade i att män 

upplevde att de inte kunde lita på vårdpersonalen, vilket gjorde att män sökte 

information på egen hand (Krumwiede och Krumwiede, 2012; Iyigun, Ayhan och 

Tastan, 2011).  

 

Otillfredsställande uppföljning 

I en studie upplevde män att återbesöken gav dem en känsla av trygghet i sjukdomen, 

under förutsättningar att kontrollerna var regelbundna. Män ville att återbesöken 

skulle vara med sex månaders mellanrum. När detta inte uppfylldes och återbesöken 

blev förskjutna upplevde de osäkerhet och frustration (Hedestig et al. 2005) vilket 

skapade en spänd relation till läkaren. En man associerade proststacancer med 

äggstocks- eller bröstcancer hos kvinnor då sjukdomen är väldigt tyst och inte ger sig 

tillkänna. Detta resulterade i en rädsla för den “missade cancercellen” (Krumwiede 

och Krumwiede, 2012) och risken att cancern skulle sprida sig (Walsh och Hegarty, 

2010). Männen upplevde därför att de levde i ett stadium av osäkerhet mellan varje 

PSA-prov och tvivlade på att kampen var över (Milne, Spiers och Moore, 2008). En 

studie visade även att deltagare upplevde en ilska och menade att män borde få träffa 

en kompetent läkare som gör en noga undersökning och inte bara en snabb kontroll 
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(Krumwiede och Krumwiede, 2012). Män upplevde att det var svårt att lyfta problem 

som de hade när de fick träffa nya läkare för varje besök och menade att de aldrig 

visste om behandlingstrategin skulle vara densamma (Walsh och Hegarty, 2010; 

Hedestig et al. 2005).  

 

Betydelsefullt stöd 

Professionellt stöd 

Männen beskrev vikten av stöd pre- och postoperativt (Burt et al. 2005) och menade 

att en öppen kommunikation med vårdpersonalen skapade en förtroendefull relation. 

Genom dessa relationer upplevde män en känsla av tröst och stöd genom hela deras 

prostatektomi upplevelse (Krumwiede och Krumwiede, 2012). Att få träffa samma 

vårdpersonal gav ett ökat förtroende för deltagare och en känsla av trygghet eftersom 

kontakten blev mindre ytlig och mer tillfredsställande (Hedestig et al. 2005). Studier 

har visat att de män som erhöll information och stöd från vårdpersonalen kände sig 

mer bekväma och nöjda efteråt och blev lugnade av deras kompetens (Iyigun, Ayhan 

och Tastan, 2011; Walsh och Hegarty, 2010).  

 

Informellt stöd 

Det framkom att kamratstöd, i form av stöd från andra män som genomgått 

prostatektomibehandling, uppfattades som det viktigaste stödet (Walsh och Hegarty, 

2010). I ett flertal studier upplevde män att det var hjälpsamt att få dela upplevelser 

och information med andra och var tacksamma för det stöd de fick. De uttryckte 

också att de andra männen var en källa till styrka (Burt et al. 2005; Hedestig et al. 

2005; Walsh och Hegarty, 2010). De menade att upplevelserna aldrig kommer att 

vara likadana, men att någon som genomgått samma sak ändå kan peka ut en del 

saker (Burt et al. 2005; Walsh och Hegarty, 2010).  

 

Studier visar även att andra män upplevde att deras familjer gav det bästa stödet och 

menade att de troligtvis var den största supporten de behövde (Walsh och Hegarty, 

2010; Krumwiede och Krumwiede, 2012). Trots att män upplevde ett stort stöd från 

familjen valde många att hålla några tankar för sig själva då de inte ville oroa sina 

makar och familjer (Hedestig et al. 2005; Walsh och Hegarty, 2010). Det framkom 

dock i en studie gjord av Krumwiede och Krumwiede (2012) att män upplevde att det 
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skulle vara tufft att inte ha någon familj och att behöva gå igenom 

prostatacancerresan ensam.  

 

Tacksamhet för livet 

Förändrad livssyn 

Mäns stora bekymmer var att bli av med cancern och de menade att det var det 

viktigaste av allt (Walsh och Hegarty, 2010). Studier visade att oavsett den grad av 

urininkontinens och erektil dysfunktion som män upplevde så uttryckte de att det 

viktigaste var att bli befriad från sin cancer (Milne, Spiers och Moore, 2008; Yo Ko et 

al. 2010). En man beskrev att en människa kan utstå mycket när döden är en 

möjlighet (Iyigun, Ayhan och Tastan, 2011). I en studie framkom det att män tittade 

på deras ärr i den mening att det räddade deras liv och att det var ett rättvist byte mot 

att få cancern borttagen (O´Shaughnessy och Laws, 2009). Studier visade även att 

männen såg en ny mening med PSA-testerna och upplevde tröst och hopp i att ha ett 

lågt ellet obetydligt PSA-värde. De upplevde inte längre PSA-testerna som en 

screening för prostatacancer utan såg det som att de hade gjort rätt val och var fri 

från cancern (Krumwiede och Krumwiede, 2012). I ett flertal studier framkom det 

dock att de oroade sig över att cancern skulle komma tillbaka och menade att 

tankarna kring det alltid finns i huvudet som en påminnelse om att de fortfarande är 

en cancerpatient. Trots detta har män tankar om framtiden och menar att de har 

omprövat sina liv med respekt till vad som är viktigt och värdefullt (Walsh och 

Hegarty, 2010; Hedestig et al. 2005; Krumwiede och Krumwiede, 2012). 

 

Betydelsen av ökad medvetenhet 

Männen i en studie gjord av Krumwiede och Krumwiede (2012) uttryckte vikten av 

att främja medvetenheten kring prostatacancer och uppmuntra män att söka 

information. De flesta av dem uttryckte en önskan om att hjälpa andra, att ge den 

kunskap som de själva inte hade när de påbörjade sin prostatacancerresa. I en studie 

gjord av Milne, Spiers och Moore (2008) lyftes behovet av att bli bra informerad 

innan träff med urologen. Detta eftersom att större kunskap gav en större kontroll då 

de förstod vad urologen berättade. Det framkom i studien att män hade för avsikt att 

lära andra om vikten av screening för prostatacancer (Milne, Spiers och Moore, 

2008) samt att de ville dela sina erfarenheter om behandling. De ville att fokus i 

samtal med andra personer med prostatacancer skulle handla om biverkningar 
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såsom urinläckage och övningstekniker för att minska dessa problem (Hedestig et al. 

2005).  

Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa mäns upplevelser efter genomförd 

prostatektomi till följd av prostatacancer. Resultatet presenterades i fyra kategorier 

med sammanlagt åtta underkategorier. Resultatet visade att män upplevde katetern 

som den värsta delen efter genomförd prostatektomi och att den efterföljande 

inkontinensen hade en negativ inverkan på deras självkänsla. De upplevde en 

begränsning i det sociala livet och skämdes över risken för urinläckage samt 

användandet av urininkontinenshjälpmedel. Ytterligare en konsekvens av 

proststektomin var erektil dysfunktion som män upplevde var den största källan till 

oro. Män såg den nedsatta sexuella förmågan som en förlust av känslan att kunna 

identifiera sig som man och var rädda att deras tillstånd skulle besvära deras fruar. 

De upplevde även en otillfredsställande uppföljning vilket resulterade i en rädsla att 

cancern hade spridit sig. Resultatet visade även att män upplevde en otillräcklig 

information gällande de komplikationer som följde prostatektomin. De framhöll 

vikten av stöd pre- och postoperativt från både vårdpersonal, stödgrupper och familj. 

Trots de brister som män upplevde under sjukdomsförloppet var de tacksamma för 

att de var fri från cancern. De uttryckte även en önskan om att hjälpa andra, för att ge 

den kunskap och kontroll som de själva upplevde att de aldrig hade haft.  

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien tillämpas Katie Erikssons lidande teori. Teorin syftar till att lindra 

det mänskliga lidandet som ibland uppkommer i vården. Eriksson (2015, 77-88) 

menar att det finns tre olika fenomen av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande innebär det lidande som upplevs i förhållande till 

sjukdom och behandling och vårdlidande är det lidande som upplevs i förhållande till 

den rådande vårdsituationen. Slutligen menar Eriksson att livslidande är det lidande 

som skildrar hela människans livssituation och vad det kan innebära att leva.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att män upplevde katetern som den värsta 

delen av prostatektomi upplevelsen. Männen uttryckte att katetern orsakade skam 

och en känsla av att bli förlöjligad. Detta styrks i en kvalitativ studie gjord av Prinjha 
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och Chapple (2013) där män med varierande diagnoser upplevde negativa eller 

ambivalenta känslor över att behöva bära en kateter. De menade att det var pinsamt, 

sågs som en olägenhet och att det inverkade negativt på deras självbild. Enligt 

Eriksson (2015, 79) utsätts människan ofta för skuld, skam och förnedring inom 

vården och menar att sjukdom och behandling kan vara anledningar till detta. Detta 

kan därför enligt Eriksson betraktas som ett sjukdomslidande.  

 

Vid avlägsnandet av katetern framkom det ytterligare i litteraturstudiens resultat att 

män blev chockade över svårighetsgraden av inkontinens och upplevde en känsla av 

att förlora kontrollen. Männen uttryckte även en oro över att andra skulle känna 

lukten av urin från deras blöta bindor och att detta fick dem att känna sig obekväma 

bland andra. Denna oförmåga att kontrollera urinen framkom även i en kvalitativ 

studie gjord av Chapple och Ziebland (2002) där män med prostatacancer upplevde 

att den efterföljande lukten sågs som en oanständighet vilket resulterade i en social 

tillbakadragenhet. Även kvinnor med stressinkontinens i en kvalitativ studie gjord av 

Li, Low och Lee (2007) upplevde urininkontinens som något okontrollerbart och var 

rädda över att läckage skulle ske offentligt. Detta påvisar Eriksson (2015, 80) som 

menar att sjukdomslidande kan leda till förluster i olika avseenden som bland annat 

oförmåga att delta i sociala sammanhang. Eriksson (2015, 88) menar vidare att allt 

från ett hot mot individens totala existens till ett hinder för individen att fullfölja 

sociala uppdrag kan ses som ett livslidande. Urininkontinens kan därför ses som en 

social begränsning för både män och kvinnor då det i en kvantitativ studie gjord av 

Lee (2008) framkom att det inte fanns några större skillnader gällande hur könen 

upplevde de sociala konsekvenserna av urininkontinens. Sammantaget kan denna oro 

över urininkontinensen medverka till att männen får ett nedsatt socialt deltagande 

vilket därmed kan resultera i en nedsatt arbetsförmåga. Detta kan påverka samhället 

negativt då Socialstyrelsen (u.å.b) menar att det är vanligt att både långvarigt 

urinläckage och psykiska reaktioner kan sänka arbetsförmågan, vilket kan leda till 

behov av längre sjukskrivning. 

 

I litteraturstudiens resultat upplevde män att den erektila dysfunktionen hade en stor 

inverkan på livskvaliteten, framförallt för de män som definierade sin manlighet 

genom sexuell kapacitet. Detta påvisades i en kvalitativ studie gjord av Oliffe (2005) 

där männen som var sexuellt aktiva innan prostatektomin beskrev att det enligt 
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sociala konstruktioner förväntas att män ska vara vitala och potenta. De förlitade sig 

på att penetrerande sex var ett uttryck för deras sexualtitet och upplevde att dessa 

normer krossades postoperativt. Enligt Eriksson (2015, 89) kan tidigare upplevelser 

som hel människa leda till att identiteten plötsligt blir upplöst i flera delar vilket kan 

medföra ett livslidande för männen.  I litteraturstudiens resultat framkom det vidare 

att den erektiladysfunktionen påverkade mäns självförtroende och kroppsuppfattning 

negativt. De menade att den erektila dysfunktionen var den största källan till oro. 

Män uttryckte en rädsla för att deras tillstånd skulle besvära deras fruar och vara en 

orsak till att de blev lämnade. Detta kan enligt Eriksson (2015, 79-80) medföra ett 

sjukdomslidande då lidandet skapar en förtvivlan över att deras sjukdom 

åstadkommer ett lidande även för deras anhöriga. Denna frustration och rädsla för 

att bli lämnad framkom även i en kvalitativ studie gjord av Dowswell et al. (2011) där 

deltagare med kolorektalcancer uttryckte att det var svårt att beskriva alla de känslor 

som de gick igenom vid förlust av den erektila dysfunktionen. De upplevde att det var 

ansträngande både för den mentala hälsan och för äktenskapet.  

 

I litteraturstudiens resultat beskrev män en otillräcklig information under hela 

sjukdomsförloppet. De blev upprörda när de började uppleva biverkningar som de 

inte fått någon information om samt att de män som erhöll information inte upplevde 

den som tillräcklig. Enligt Eriksson (2015, 87) kan denna oförmåga att se och bedöma 

vad patienten behöver betraktas som en utebliven vård och som en kränkning av 

människans värdighet vilket kan medföra ett vårdlidande för männen. Detta styrks i 

en kvalitativ studie av Dowswell et al. (2011) där det framkom att männen med 

kolorektalcancer uttryckte att de inte fått tillräckligt med information om att erektil 

dysfunktion var en möjlig komplikation, vilket framkallade känslor av irritation hos 

männen. De uttryckte svårigheter att ta in informationen på grund av att de dels 

upplevde den erektila dysfunktionen som en otänkbar komplikation och dels för att 

de fortfarande var chockade över diagnosen. Dessa svårigheter att ta in 

informationen i samband med mottagandet av diagnosen framkom ytterligare i en 

kvalitativ studie gjord av Gallagher et al. (2010) där kvinnor efter genomförd 

mastektomi menade att informationen kan glömmas bort vid tidpunkten för diagnos. 

De menade att informationen inte ska ges för tidigt utan att den regelbundet ska 

upprepas. Även män i litteraturstudiens resultat uttryckte vikten av att repetera den 
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preoperativa informationen postoperativt tillsammans med vårdpersonal då den 

annars lätt glöms bort.  

 

Vidare framkom det ytterligare i litteraturstudiens resultat att män på grund av den 

otillräckliga informationen upplevde en bristande tillit till vårdpersonalen vilket 

resulterade i att de sökte information på egen hand. Männen i den kvalitativa studien 

gjord av Dowswell et al. (2011) uttryckte att yngre erbjöds mer adekvat information 

än de äldre, som uppfattades som för gamla. Även i denna studie resulterade detta i 

att männen sökt information om komplikationer på egen hand. Samma problem 

upplevdes av kvinnor i en kvalitativ studie gjord av Fallbjörk, Frejeus och Rasmussen 

(2012) där de efter genomförd mastektomi upplevde bristande information relaterat 

till processen att genomgå rekonstruktiv kirurgi. Detta gjorde att kvinnorna tog eget 

initiativ för att tillgodogöra sig informationen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att män upplevde en osäkerhet och en 

frustration över att återbesöken blev förskjutna vilket skapade en rädslaatt cancern 

skulle sprida sig. Eriksson (2015, 82) menar att fråntagandet av en individs värdighet 

minskar dennes möjligheter att utnyttja sina innersta hälsoresurser och därmed 

känslan av att helt och fullt vara människa. Detta kan ses som ett maktbruk över en 

redan maktlös individ vilket kan ge upphov till ett vårdlidande. Denna rädsla för att 

sjukdomen skulle progrediera framkom ytterligare i en kvalitativ studie gjord av 

Lydon et al. (2009)  där kvinnor med äggstockscancer upplevde att det var viktigt 

med regelbundna återbesök och att de kunde ses som ett skyddsnät. Det fanns dock 

skilda meningar om uppföljningarna där några kvinnor uttryckte att de ville kontakta 

sjukvården själva vid behov. De menade att personalen hade nog mycket att göra och 

därför inte ville besvära dem med deras problem eller ta tid från en patient som 

erhöll behandling. Eriksson (2015, 81-82) styrker detta och menar att varje människa 

som utsätts för ett lidande förorsakat av vård eller utebliven vård upplever det på sitt 

sätt. 

 

Männen i litteraturstudiens resultat beskrev vikten av stöd pre- och postoperativt och 

menade att en öppen kommunikation med vårdpersonalen skapade en förtroendefull 

relation. Detta styrker Vaartio, Kiviniemi och Suominen (2003) i sin kvalitativa 

studie där män med cancer generellt beskrev sina perioder av sjukhusvistelser som 
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positiva. Männen beskrev omvårdnadsåtgärderna från vårdpersonalen som relevant 

och menade att det fanns en kontinuitet i omvårdnaden. I litteraturstudiens resultat 

framkom det vidare att män upplevde kamratstöd som det viktigaste stödet. Män var 

tacksamma över att kunna dela upplevelser och information med varandra och såg de 

andra som en källa till styrka. Det framkom dock i studien gjord av Vaartio, Kiviniemi 

och Suominen (2003) att männen med cancer upplevde att medpatienter antingen 

kunde ses som en källa till känslomässigt stöd eller som ett hot, beroende på deras 

egen situation och på sättet upplevelserna diskuterades. Ett ytterligare stort stöd 

upplevde männen komma från deras familjer och kollegor. Förutom ett emotionellt 

stöd erbjöd familjen även praktisk hjälp. Detta framkom även hos män i 

litteraturstudiens resultat som upplevde att familjen gav det bästa stödet. Trots att 

män upplevde ett stort stöd från familjen valde många att hålla några tankar för sig 

själva för att inte oroa dem i onödan. Andra män med prostatacancer i en kvalitativ 

studie gjord av Walton och Sullivan (2004) upplevde dock svårigheter att släppa in 

familjen i deras prostatacancer upplevelser. De kände sig i efterhand både 

emotionella och ödmjuka till beslutet att ta emot hjälp och menade att familjen trots 

allt var det största stödet.  

 

I litteraturstudiens resultat upplevde män att det viktigaste av allt var att bli fri från 

cancern och att de hade omprövat sina liv till vad som var viktigt och värdefullt. Detta 

framkom även i en kvalitativ studie gjord av Walton och Sullivan (2004) där män 

med prostatacancer upplevde att sjukdomen hade förändrat deras liv. De hade blivit 

mer medvetna om hur dyrbart livet var och fått en fördjupad förståelse av deras 

dödlighet. De beskrev att leva varje dag till fullo och att ta ansvar över det som är 

viktigt. Männen i studien upplevde att relationen till familjen fick en högre prioritet 

och belyste vikten av att uttrycka sina känslor oftare i relation till vad de hade gjort 

innan diagnosen. Något som ytterligare framkom i litteraturstudiens resultat var att 

männen såg deras ärr som ett rättvist byte mot att få cancern borttagen. I motsats till 

detta upplevde kvinnor efter genomförd mastektomi i en kvalitativ studie gjord av 

Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) att ärren var en ständig påminnelse om 

bröstcancern vilket fick kvinnorna att känna skuld över att de inte kände tacksamhet 

över att vara vid liv. De såg rekonstruktionen som en möjlighet att förlika sig med sin 

cancerdiagnos och se ljusare på framtiden. Precis som kvinnorna upplevde att 

rekonstruktionen gav möjlighet till en ny framtid innebar också PSA-testerna för 
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männen i litteraturstudiens resultat att de kunde ta kontroll över sjukdomen och 

känna att de trots allt hade gjort rätt val.  

 

I litteraturstudiens resultat uttryckte männen vikten av att främja medvetenheten 

kring prostatacancer. Detta styrks i en kvalitativ studie gjord av Lydon et al. (2009) 

där kvinnor med äggstockscancer uttryckte en önskan om att kunna stödja andra 

kvinnor i samma situation. Kvinnorna menade att de i väntrummet vid återbesöken 

träffade nydiagnostiserade kvinnor som de kunde dela sina upplevelser med och att 

detta var ett sätt för dem att nå ut till nya patienter för att kunna erbjuda sitt stöd. 

Männen i litteraturstudiens resultat uttryckte, precis som kvinnorna, en önskan om 

att få hjälpa andra att erhålla den kunskap som de själva upplevde att de inte hade 

när de påbörjade sin proststacancerresa. 

 

Metoddiskussion   

För att göra systematiska litteraturstudier är en förutsättning att det finns tillräckligt 

med studier inom det valda området som kan utgöra ett underlag (Forsberg och 

Wengström 2016, 26). Då det redan fanns tillräckligt med forskning kring det valda 

området var författarnas val av att göra en litteraturstudie relevant. För att besvara 

syftet användes kvalitativa studier. Enligt Willman et al. (2016, 52) används 

kvalitativa forskningsmetoder för att få en fördjupad förståelse för individers 

uppfattningar och upplevelser. Då författarna ville belysa mäns upplevelser efter 

genomförd prostatektomi var en kvalitativ design mest lämplig.  

 

De databaser som användes var Cinahl och PubMed som enligt Karlsson (2012, 97-

98) är inriktade på området för omvårdnad. Författarna såg därför dessa databaser 

som mest lämpliga. Ytterligare sökningar gjordes på PsycINFO, men då många 

artiklar förekom på de tidigare nämnda databaserna valde därför författarna att 

endast använda sig av Cinahl och PubMed. En nackdel med detta kan vara att viktiga 

aspekter gått förlorade då Karlsson (2012, 98) menar att PsycINFO innehåller 

material som belyser beteendevetenskap och psykologi. Ytterligare en nackdel är att 

sökningen blir mer begränsad och att relevant data aldrig har granskats. För en ökad 

trovärdighet hade författarna kunnat utnyttja andra databaser för att göra sökningen 

bredare vilket hade ökat chansen att hitta relevanta artiklar (Henricson 2012, 473).  
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Sökorden som användes till de olika databassökningarna utgick från studiens syfte. 

Sökorden hämtades från respektive databas ordlista vilket enligt Willman et al. 

(2016, 70) gör sökningarna mer korrekta. Författarna valde därför att inkludera 

MeSH och Cinahl Headings som kombinerades med fritext. Under sökprocessen fann 

författarna nya sökord genom att läsa artiklarnas nyckelord vilket gjorde 

sökningarnas resultat mer specifikt och relevant för studiens syfte. Dock kan MeSH-

termer och Cinahl Headings enligt Willman et al. (2016, 70) öka bruset i sökningen 

då underkategorier inkluderas. Författarna hade till en början inte sökt med enbart 

kvalitativa sökord vilket gav onödigt stora sökresultat och var tidskrävande. 

Författarna valde därför att inte använda sig av “Qualityoflife”.  

 

De avgränsningar som författarna gjorde var relevant för studiens syfte. Sökningarna 

avgränsades till peerreviewed på databasen Cinahl, men då det inte är en möjlig 

avgränsning på PubMed kontrollerade författarna artiklarna manuellt i Ulrichsweb. 

Att avgränsa sökningarna till peerreviewed garanterade författarna att de valda 

artiklarna var granskade och godkända. Författarna är dock medvetna om att 

relevant material kan ha gått förlorat då många artiklar inte indexerats ännu. Den 

booleska sökoperatoren som användes var AND, detta för att begränsa sökningen då 

tillräckligt med material fanns inom det valda området. Enligt Willman et al. (2016, 

73) breddar den booleska sökoperatoren OR sökningen medan NOT används när 

forskarna vill försäkra sig om att specifika söktermer inte ska inkluderas i sökningen. 

Författarna valde att inte använda NOT som en avgränsning eftersom att syftet med 

studien var specifikt nog. Författarna ville att litteraturstudien skulle bygga på aktuell 

forskning vilket avgränsade sökningen till ett årsintervall på elva år. Detta för att öka 

kvaliteten i litteraturstudien då hälso- och sjukvården ständigt utvecklas. Då 

samhället idag blir mer mångkulturellt valde författarna att inte avgränsa till någon 

specifik världsdel i sina sökningar för att få ett bredare perspektiv. Då alla de valda 

studierna är gjorda i ett land med hög levnadsstandard ökade trovärdigheten och 

överförbarheten då dessa länders sjukvård är likvärdig vid behandling av 

prostatacancer. Artiklar som uppfyllde hög respektive medelhög vetenskaplig kvalitet 

efter kvalitetsgranskningen inkluderades. Detta eftersom Rosén (2012, 439) 

förtydligar att om tillräckligt med material finns bör man använda sig av de studier 

med hög respektive medelhög kvalitet och att de studier som håller låg kvalitet därför 

kan exkluderas. Av de tolv artiklar som kvalitetsgranskades inkluderades nio av dem 
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och blev de slutligt valda artiklarna. Fem av dessa bedömdes ha hög kvalitet medan 

de resterande fyra hade medelhög kvalitet. Enligt Wallengren och Henricson (2012, 

489) ökar trovärdigheten, validiteten och bekräftelsebarheten med studien då de 

urvalskriterier som använts redogörs.  

 

Vid kvalitetsgranskning och analys genomfördes arbetet gemensamt för att undvika 

missuppfattningar. Enligt Henricson (2012, 473-474) ökar trovärdigheten, 

reliabiliteten och därmed överförbarheten av arbetet när båda författarna granskar 

och analyserar datainsamlingen tillsammans. Alla artiklarna var skrivna på engelska 

vilket båda författarna behärskar. Det är dock inte författarnas modersmål vilket 

gjorde att en viss förståelse vid granskning av artiklarna kan ha gått förlorad. 

Ytterligare har författarna ingen tidigare erfarenhet av att granska vetenskapliga 

artiklar och då granskningsmallen inte innehöll något poängsystem kan denna ha 

tolkats felaktigt och lett till att artiklarna fått för höga eller låga poäng. Till en början 

skulle författarna kvalitetsgranska genom ett formulär som Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, 175-176) utformat. Dock valde författarna SBU:s (2014) 

kvalitetsgranskningsmall “Kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser” då den 

belyser patientupplevelser vilket svarar bättre mot studiens syfte.  

 

Analysen i denna litteraturstudie utfördes stegvis med inspiration av Lundman och 

Graneheim (2012, 190-191). De utvalda artiklarna analyserades ett flertal gånger av 

författarna som tillsammans utformade kategorier och subkategorier. Genom hela 

analysprocessen hjälptes författarna åt att sammanställa relevant material utifrån de 

valda artiklarnas resultat. Då författarna valt att genomföra alla moment i 

analysprocessen tillsammans upplevde författarna att risken för feltolkningar 

reducerades. Författarna är trots detta medvetna om att felaktiga översättningar kan 

ha påverkat studiens resultat så att det inte överensstämmer med vad som egentligen 

menats i artiklarna och som skulle kunna vara en svaghet i studien.   

 

Ytterligare har författarna ingen förkunskap gällande att utarbeta en litteraturstudie 

vilket kan vara en anledning till att tillvägagångssättet blivit bristande och som kan 

ha bidragit till en minskad kvalitet i litteraturstudien. Författarna har under 

arbetsprocessen haft detta i åtanke och använt relevant litteratur samt haft 

regelbunden kontakt med handledare och medstudenter för rådgivning och 
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handledning av litteraturstudien. Författarna har även en grundläggande 

förförståelse för ämnet vilket kan påverka studiens resultat negativt. Trots detta var 

författarna medvetna om sin förförståelse och undvek att inverka på den 

vetenskapliga kvaliteten med egna värderingar. Priebe och Landström (2012, 46) 

menar att studiens pålitlighet och tillförlitlighet stärks då forskaren reflekterar över 

förförståelsens betydelse.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat hade ett etiskt 

godkännande. I alla de nio artiklarna framkom det etiska godkännandet under 

metoddelen varav två av artiklarna hade lyft fram det extra tydligt genom egna 

rubriker. Författarna upplevde att det underlättade då artiklarna tydligt framförde 

sitt resonemang under egna rubriker. Det var endast en av de nio artiklarna som fick 

granskas ytterligare då författarna upplevde att det etiska godkännandet framkom 

otydligt. Författarna undersökte då tidskriftens hemsida för att försäkra sig om att ett 

etiskt godkännande var ett krav för publicering vilket enligt Wallengren och 

Henricson (2012, 492-493) styrker trovärdigheten. 

 

Författarna har under arbetets gång kompletterat varandra och diskuterat de 

eventuella meningsskiljaktigheter som uppstått under arbetsprocessen. Problemen 

diskuterades så att de båda författarna fick föra sin talan och argumentera för sin 

åsikt tills dess att en gemensam slutsats kunde nås. När enighet inte kunde uppnås 

kontaktades handledaren för ytterligare perspektiv som kunde leda till en lösning. 

Slutligen har författarna haft ett resonemang om etik och en god forskningssed har 

genomsyrat hela arbetet med litteraturstudien.   

 

Implikation för omvårdnad 

Litteraturstudiens resultat visade på att männen med prostatacancer upplevde att 

stöd i form av en öppen kommunikation från vårdpersonal var betydelsefullt, gav 

tröst och en känsla av trygghet vilket skapade en förtroendefull relation. Brister i 

omvårdnaden såsom den otillräckliga informationen och den otillfredsställande 

uppföljningen måste förbättras för att kunna ge en personcentrerad vård i varje 

enskilt fall. Då sjuksköterskor kommer att möta dessa män i vården krävs det att 

deras upplevelser inte generaliseras utan att sjuksköterskan lyssnar till varje individs 
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unika behov för att på så vis kunna tillgodose männens upplevelser av vad en god 

vård och omvårdnad innebär. Patientlagen (2014:821) understryker att patienten har 

rätt till att få anpassad information om sitt hälsotillstånd för att på så vis kunna vara 

delaktig i sin egen vård. Patienten har även rätt till att få information om det 

förväntade vård- och behandlingsförloppet samt vilka risker som finns för 

komplikationer och biverkningar. Ytterligare ska patienten erhålla information om 

vilken typ av eftervård som kan erbjudas för att patientens trygghet, kontinuitet och 

säkerhet ska tillgodoses. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) förutsätts det att 

vi som sjuksköterskor ska ha ett förhållningssätt som innebär en öppenhet inför 

patienten. Genom en personcentrerad omvårdnad av män med prostatacancer och 

dennes perspektiv, kan hänsyn tas till deras upplevelse av hälsa och ohälsa och 

därmed lindra det lidande som de upplever.  

 

Konklusion 

Komplikationer till följd av behandling, bristfälligt stöd, betydelsefullt stöd och 

tacksamhet för livet var de områden som litteraturstudien berörde. Litteraturstudiens 

resultat visar på en bred variation av upplevelser, men där många likheter ändå 

kunde påvisas. Efter genomförd prostatektomi upplevde männen en förlorad 

identitet till följd av komplikationerna. Många av männens upplevelser innebar ett 

emotionellt lidande som grundade sig i rädsla för hotet om fortsatt inkontinens och 

erektil dysfunktion samt risken att cancern skulle återvända. Trots detta upplevde 

männen ändå en tacksamhet över att vara vid liv. Resultat visade att männen 

upplevde stöd från familj, stödgrupper och vårdpersonal, men att vårdpersonalen 

både kunde vara en orsak till lidandet, men också ett hopp i den rådande situationen. 

Männen upplevde stödet från vårdpersonal som betydelsefullt, men att avsaknaden 

av adekvat information resulterade i en minskad tillit. Relaterat till de brister som 

männen upplevde under sin prostatacancer resa uttryckte männen en önskan om att 

få ge andra den information som de själva aldrig upplevde att de hade haft.  

 

Eftersom att ett fåtal studier har granskat vilken typ av information männen önskar 

och när under sjukdomsförloppet de upplever är den bästa tidpunkten att erhålla 

den, behövs därför mer forskning på detta område för att kunna förbättra 

omvårdnaden. 
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Tabell 1. Databassökning        Bilaga 1  

 

Datum Databas  Sökord  Begränsningar  Antal 

träffar 

Urval 1* Urval 2** Urval 3*** Urval 4**** 

161115 Cinahl (MH 

"Prostatectomy+")

 AND (MH "Patient 

Satisfaction") 

Peer reviewed 

English 

2005-2015 

Male  

 

23 10 5 4 3 

161116 Cinahl (MH 

"Prostatectomy+") 

AND  

(MH "Body 

Image+")    

Peer reviewed 

English 

2009-2015 

Male 

4 3 1 1 (1) 1 

161116 PubMed ("Prostatectomy"[

Mesh]) AND 

experiences 

English  

2005-2016 

Male  

54 8 7 7 (2)  5  

 

 

(x) = Siffran i parentesen anger antalet dubbletter 

* Urval av artiklar efter läsning av titel: Titel stämmer överens med syftet  

** Urval av artiklar efter läsning av abstrakt: Abstrakt stämmer överens med syftet  

*** Urval av artiklar efter läsning av hela artikeln  

**** Utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning som ingår i resultatet 



 

 
 

Mall för kvalitetsgranskning     Bilaga 2 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har 

bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  

__________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

1 .Syfte Ja Nej Oklart Ejtillämpl 

a)  Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2 .Urval Ja Nej Oklart Ejtillämpl 

a)  Är urvalet relevant? 

b)  Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)  Är kontexten tydligt beskriven? 

d)  Finns relevant etiskt resonemang? 

e)  Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Totalbedömningavstudiekvalitet: 

Hög    Medelhög    Låg   
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

_____________________________________________________

d)  Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4 .Analys Ja Nej Oklart Ejtillämpl 

a)  Är analysen tydligt beskriven? 

b)  Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)  Råder analysmättnad? 

d)  Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

.Resultat 5 Ja Nej Oklart Ejtillämpl 

a)  Är resultatet logiskt? 

b)  Är resultatet begripligt? 

c)  Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)  Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 

3 .Datainsamling Ja Nej Oklart Ejtillämpl 

a)  Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)  Är datainsamlingen relevant? 

c)  Råder datamättnad? 



 

 
 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga 3 

År 

Författare  

Land  

Titel Syfte Urval Metod  Resultat Kvalitet 

2010 

 

Ella Walsh. 

Josephine 

Hegarty. 

 

Irland 

Men´s experiences 

of radical 

prostatectomy as 

treatment for 

prostate cancer. 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva mäns 

upplevelser av att 

ha genomgått 

prostatektomi, från 

diagnos till efter 

behandling. 

8 män intervjuades 14 

månader-15 år 

postoperativt. Män 

som hade en historia 

av prostatektomi för 

lokaliserad 

prostatacancer och 

pratade engelska 

inkluderades. Studien 

är etiskt granskad.  

 

 

En kvalitativ, 

beskrivande, 

retrospektiv design 

tillämpades med 

semistrukturerade 

intervjuer. En kvalitativ 

tematisk innehållsanalys 

användes på det 

inspelade materialet 

som sedan 

transkriberades ord för 

ord. Nyckelorden 

bildade sedan kategorier 

som bäst beskrev 

männens 

prostatacancerresa. 

Resultatet visade att männen 

upplevde en otillräcklig information 

genom hela sjukdomsförloppet 

vilket resulterade i en rädsla och en 

ovisshet om de postoperativa 

komplikationerna. Männen beskrev 

stöd från stödgrupper, 

sjukvårdspersonal och familj som 

betydelsefullt och som en källa till 

styrka i den aktuella situationen.  

 

Medelhög 

2011 

 

Emine Iyigun. 

Hatice Ayhan. 

Sevinc Tastan. 

 

Turkiet 

Perceptions and 

experiences after 

radical 

prostatectomy in 

Turkish men: a 

descriptive 

qualitative study. 

Syftet är att 

definiera 

upplevelser och 

uppfattningar av 

turkiska män som 

genomgått 

prostatektomi samt 

utforska deras 

synpunkter och 

förslag på deras 

utbildning efter 

utskrivning. 

15 män deltog med 

medelåldern 62,6 år. 

Inklusionskriterier var 

patienter som 

genomgått 

prostatektomi vid en 

urologklinik mer än 3 

månader tidigare samt 

att de kunde tala och 

förstå turkiska. 

Studien är etiskt 

granskad.  

 

En kvalitativ studie med 

en beskrivande 

fenomenologisk metod 

användes. Det inspelade 

intervjumaterialet 

transkriberades ord för 

ord som bildade 4 

kategorier med 11 

teman. 

Männen upplevde att 

urininkontinensen påverkade deras 

fysiska, psykiska och sociala liv. 

Den otillräckliga informationen från 

vårdpersonal om komplikationer 

gav upphov till många känslor som 

gjorde att män tog eget initiativ till 

att hitta information. Männen i 

studien som erhöll information från 

vårdpersonal kände sig nöjdare och 

mer bekväma efteråt. 

Hög 

 

 

 



 

 
 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga 3 

År 

Författare  

Land  

Titel Syfte Urval Metod  Resultat Kvalitet 

2005 

 

Jean Burt. 

Kate Caelli. 

Katherine 

Moore. 

Melissa 

Anderson.  

 

Kanada 

 

Radical 

prostatectomy: 

men´s 

experiences and 

postoperative 

needs. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka mäns 

upplevelser efter 

radikal prostatektomi 

och om den 

preoperativa 

undervisningen var 

tillräcklig för att 

förbereda dem på 

den postoperativa 

återhämtningen. 

17 män i åldrarna 55-

70 år deltog i studien. 

Män som 

diagnostiserats i ett 

tidigt stadium och 

genomgått 

prostatektomi 

inkluderades. De 

skulle även kunna tala 

och läsa engelska. 

Studien är etiskt 

granskad.   

En kvalitativ 

beskrivande studie där 

telefonuppföljning 

användes som en 

datainsamlingsstrategi 

med semistrukturerade 

intervjuer. De 17 

deltagarna kontaktades 

via telefon dag 2,7 och 

21 samt 3 månader 

postoperativt. Efter 12 

månader valdes 5 av de 

17 deltagarna ut för 

enskilda intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades från tal 

till skrift. 

Resultatet visade att preoperativ 

information inte var tillräcklig för 

att främja patienternas förståelse 

av de postoperativa 

komplikationerna. Männen 

upplevde att komplikationerna gav 

upphov till frustration, oro och 

smärta i både kropp och själ. De 

beskrev även vikten av stöd.  

 

Hög 

2008 

 

Jill L. Milne. 

Judith A. Spiers. 

Katherine N. 

Moore.  

 

Kanada 

Men’s experiences 

following 

laparoscopic 

radical 

prostatectomy: A 

qualitative 

descriptive study. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka mäns 

upplevelser efter 

laparoskopisk radikal 

prostatektomi och 

hur adekvat deras 

pre- och 

postoperativa behov 

tillgodoseddes. 

 

19 män mellan 46-76 

år deltog i studien. 

Män som genomgått 

laparoskopisk radikal 

prostatektomi 3-6 

månader tidigare, 

hade en mängd av 

postoperativa 

upplevelser, uttryckt 

en vilja till att bli 

intervjuad samt kunde 

artikulera sina 

upplevelser 
inkluderas. Studien är 

etiskt granskad.   

En kvalitativ 

beskrivande studie. 

Data samlades in 

genom 5 enskilda samt 

3 

fokusgruppsintervjuer. 

Induktiv innehållsanalys 

användes på det 

insamlade materialet 

som transkriberades till 

text och bildade 

kategorier. 

Männen i studien upplevde att 

bristen på preoperativ information 

ledde till att de kände sig 

oförberedda på de postoperativa 

komplikationerna.Impotensen sågs 

som den största källan till oro och 

männen var inte heller medvetna 

om inkontinensens svårighetsgrad. 

Trots detta upplevde männen att 

vara fri från cancern var det 

viktigaste. Männen lyfte behovet av 

att bli bra informerad för att få en 

större kunskap och samtidigt 
kunna föra informationen vidare. 

 

Hög 



 

 
 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga 3 

År 

Författare  

Land  

Titel Syfte Urval Metod  Resultat Kvalitet 

2012 

 

Kelly A. 

Krumwiede. 

Norma 

Krumwiede. 

 

USA 

The Lived 

Experience of Men 

Diagnosed With 

Prostate Cancer. 

Syftet med denna 

studie är att 

undersöka den levda 

erfarenheten av 

prostatacancer ur ett 

patientperspektiv. 

10 män med 

prostatacancer deltog. 

Deltagarna var 

kaukasier, 

engelsktalande vuxna 

i åldrarna 62-70 år. 

Tid sedan diagnos 

varierade från några 

månader till fem år. 

Studien är etiskt 

granskad.  

 

 

En kvalitativ 

beskrivande studie med 

semistrukturerade 

intervjuer utifrån Van 

Manen´s metod. En 

hermeneutisk 

fenomenologisk metod 

användes. Intervjuerna 

som spelades in 

transkriberades till text 

som bildade teman.   

Männen i studien upplevde att en 

öppen kommunikation framkallade 

en förtroendefull relation och 

uttryckte vikten av ett gott stöd 

både från vårdpersonal och familj. 

De belyste även att en otillräcklig 

information istället kunde leda till 

en misstro till vården och att det 

därför är viktigt med kontinuitet. 

Männen upplevde en rädsla för att 

cancern skulle sprida sig och 

poängterade vikten av regelbundna 

uppföljningar. De upplevde även 

ett behov av att hjälpa andra.  

 

 

Medelhög 

2012 

 

Maria Helena 

Baena de 

Moraes Lopes. 

Rosângela Higa. 

Sílvia Nogueira 

Cordeiro.  

Nuri Aparecida 

Rodrigues 

Estapê. 

Carlos Arturo 

Levi D’Ancona.  

Egberto Ribeiro 

Turato.  
 

Brasilien 

Life experiences 

of Brazilian men 

with urinary 

incontinence 

following radical 

prostatectomy. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka den 

psykosociala 

innebörden på 

livsstilen i samband 

med erektil 

dysfunktion och 

urininkontinens hos 

män efter radikal 

prostatektomi.  

 

10 män mellan 48-74 

år intervjuades. Alla 

deltagare skulle ha 

genomgått 

prostatektomi och fått 

behandling för 

urininkontinens mellan 

2007-2009. Studien är 

etiskt granskad.   

En kvalitativ studie 

användes med 

semistrukturerade 

intervjuer. Alla 

intervjuer spelades in 

och transkriberades 

sedan till text som 

bildade 3 kategorier.  

Männen i studien upplevde 

urininkontinens och erektil 

dysfunktion som en stark 

känslomässig upplevelse av 

maktlöshet när de inte kunde 

bemästra komplikationerna vilket 

även resulterade i ett socialt 

lidande.  

 

Medelhög 



 

 
 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga 3 

År 

Författare  

Land  

Titel Syfte Urval Metod  Resultat Kvalitet 

2005 

 

Oliver Hedestig. 

Per-Olof 

Sandman. 

Radisa Tomic.  

Anders 

Widmark.  

 

Sverige 

 

Living after 

radical 

prostatectomy for 

localized prostate 

cancer: A 

qualitative 

analysis of patient 

narratives. 

Syftet med studien 

var att belysa 

upplevelsen av att 

leva efter radikal 

prostatektomi för 

lokaliserad 

prostatacancer. 

10 män mellan 61-69 

år blev intervjuade. 

Inklusionskriterier var 

att deltagarna skulle 

vara 60-69 år gamla, 

diagnostiserade med 

lokal prostatacancer, 

bo i Västerbotten, 

prata svenska och inte 

ha några andra 

kroniska sjukdomar. 

Deltagarna skulle 

också ha genomgått 

prostatektomi 6 

månader till 3 år 

tidigare. Studien är 

etiskt granskad. 

 

Intervjuerna hölls 

enskilt i männens hem. 

En kvalitativ 

innehållsanalys 

användes på det 

inspelade 

intervjumaterialet som 

transkriberats till text. 

Deltagarna upplevde ångest, oro 

och uttryckte en längtan efter livet 

de hade innan diagnosen. 

Förändrade kroppsfunktioner efter 

prostatektomin inkluderade 

urininkontinens och erektil 

dysfunktion vilket fick männen att 

känna sig som en förändrad man 

med ett förlorat sexliv och en 

försämrad självkänsla. Många män 

valde att bära känslorna själv men 

uttryckte vikten av stöd och att 

regelbundna återbesök gav en 

känsla av trygghet. 

Medelhög 

2009 

 

Peter Kevin 

O´Shaughnessy. 

Tom A Laws.   

 

Australien 

Australian men´s 

long term 

experiences 

following 

prostatectomy: A 

qualitative 

descriptive study. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

mäns långsiktiga 

återhämtning efter 

genomförd 

prostatektomi 

11 män deltog och 

deltagarna skulle ha 

genomgått 

prostatektomi 6 

månader innan 

studien. Studien är 

etiskt granskad.  

 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 3 av 

deltagarna intervjuades 

och de resterande 8 

deltog i 2 olika 

forskningsgrupper. 

Innehållsanalys 

användes som 

analysmetod. 

Männen i studien upplevde att 

bristen på information bidrog till 

emotionella påfrestningar. De 

uttryckte också att inkontinens och 

impotens påverkade deras 

självkänsla och sociala interaktioner 

negativt. 

Hög 

 

 

 



 

 
 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga 3 

År 

Författare  

Land  

Titel Syfte Urval Metod  Resultat Kvalitet 

2010 

 

Wellam F. Yu 

Ko. Lesley F. 

Degner. 

Thomas F. 

Hack. Garry 

Schroeder. 

 

Kanada 

 

Penile length 

shortening after 

radical 

prostatectomy: 

Men´s responses 

Syftet med denna 

studie är att 

undersöka patienters 

uppfattningar och 

upplevelser gällande 

att leva med en 

penisförkortning 

efter prostatektomi. 

6 män mellan 58-77 

år deltog. 

Inklusionskriterier var 

att männen 

uppfattade sin 

penislängd som 

förkortad minst 1 år 

efter genomförd 

prostatektomi, 

oberoende av 

cancerstadie vid 

diagnos eller om 

deltagarna har fått 

andra behandlingar för 

prostatacancer. 

Studien är etiskt 

granskad. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer som pågick 

under 40-60 min. 

Groundedtheory 

användes på det 

inspelade 

intervjumaterialet som 

sedan transkriberades 

ord för ord. Alla 

deltagarna tilldelades 

numeriska pseudonymer 

för att garantera 

anonymitet. 

Deltagarna som genomgått 

prostatektomi var inte helt 

medvetna om att penisförkortning 

var en möjlig konsekvens i 

samband med behandling. Trots 

detta upplevde inte männen att 

tillståndet påverkade dem 

nämnvärt, menuttryckte att den 

erektila funktionen var saknad.  

 

Hög 

 

 

 

 

 


