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FÖRKORTNINGAR 
 
BMI Body mass index 

BPH Benign prostatahyperplasi 

BT Brachytherapi 

DRE Digital rectal examination, rektal palpation 

EBRT External beam radiotherapy 

ED Erektil dysfunktion 

HRQoL Health related quality of life 

LPC Lokaliserad prostata cancer 

PC Prostatacancer 

PSA Prostata specifikt antigen 

RP Radikal prostatektomi 

TRUL       Transrektalt ultraljud 

TUR-P Transurethral resection of the prostate 

UI Urininkontinens 

UICC        International union against Cancer 

uLPC   Untreated localized prostate cancer 

WW          Watchful waiting, ”vänta och se” 
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SAMMANFATTNING 
 
Avhandlingens övergripande syfte är att belysa mäns erfarenheter av att leva med 
lokaliserad prostatacancer. Den omfattar fyra delstudier som genomförts mellan 
år 1997 och år 2005. Datainsamling har skett genom bandade narrativa intervjuer 
i männens hem. De män (n=27, 60-69 år) som deltagit i delstudierna hade vid 
diagnostillfället ett PSA värde ≤10 ng/ml, och hade så kallad lågrisk 
prostatacancer. Sju av männen valde efter diagnos att ”vänta och se” 
utvecklingen av sjukdomen. Tjugo män valde kurativ behandling (tio män extern 
strålbehandling, och tio män radikaloperation).  Intervjutexterna har analyserats 
med hjälp av en fenomenologisk hermeneutisk metod inspirerad av Paul 
Ricoeur’s filosofi, och kvalitativ innehållsanalys.   
 
Att leva med lokaliserad prostatacancer innebär att sjukdomen upplevs vara 
livshotande, oförutsägbar och utan tidiga symtom. Detta skapar en känsla av 
osäkerhet, oro, ångest, förtvivlan och en rädsla för att dö i sjukdomen. 
Upplevelser av sjukdomen och behandlingen delar man framförallt med hustrun 
och övriga närstående, men även med män i samma situation. Man undviker att 
berätta om sin situation och beskriver att man bär de innersta tankarna om 
sjukdomen, prognosen och framtiden inom sig. Valet att sparsamt dela sina 
tankar och känslor med andra relateras bland annat till att med diagnosen finns en 
upplevd stigmatisering, samt av hänsyn till närstående.  
 
Extern strålbehandling och radikaloperation beskrivs ge negativa sidoeffekter 
som försämrad erektionsförmåga, urininkontinens och läckage från tarmen. 
Biverkningar som beskrivs socialt isolerande som till exempel urinläckage, kan 
medföra att man ofta behöver byta blöja, och att man upplever att man luktar illa. 
Män med erektionsproblem beskriver sig som stympade, och att man har ett 
sexualliv som är förändrat eller förlorat. Självkänslan och identiteten som man 
beskrivs förändrad, och man längtar efter det liv som fanns före diagnos då man 
upplevde kontroll över kroppens funktioner. Några män beskriver en känsla av att 
vara bildlikt och bokstavligt ”blottade”, i samband med undersökningar och 
behandlingar, eller vid samtal med kvinnliga läkare och sjuksköterskor om sina 
erektionsproblem. Denna upplevelse beskrivs inte på samma sätt vid kontakt med 
manlig personal. 
      
I den nya livssituationen efter behandling finns en strävan att uppleva kontroll i 
det dagliga livet, över sjukdomen och behandlingens effekter. Kontroll av 
sjukdomen sker genom regelbundna PSA test. Innebörden av regelbundna PSA 
test kan tolkas som en säkerhetslina i en otrygg livssituation, mot bakgrund av 
att man vid sjukdomens diagnostiserande var symptomfri och enbart hade en 
PSA höjning. PSA värdet är viktigt i denna kontroll, och inför varje PSA test 
finns en spänd väntan. PSA värdet beskrivs som ett säkert uttryck för 
sjukdomstillståndet. Man litar inte på att den egna upplevelsen av att känna sig 
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frisk betyder att sjukdomen är under kontroll. Låga och stabila PSA värden 
under lång tid ger en känsla av trygghet, säkerhet och kontroll av situationen. 
Om PSA värdena stiger, beskrivs en känsla att trots allt vara i tid för ytterligare 
behandling. Samtal med andra män med prostatacancer beskrivs också som ett 
sätt att ha kontroll över sin situation. Männens strävan efter att förlika sig med 
den nya livssituationen kan förstås som en process, där olika strategier beskrivs 
för att glömma ”cancerperspektivet”, och uppleva trygghet och säkerhet. Att 
förlika sig med en ny livssituation kan tolkas som en nyorientering efter det 
trauma som cancerdiagnosen skapat.  
 
Resultaten visar att män i studien är återhållsamma med att förmedla sina behov 
till andra, och kan tolkas ha större behov av stöd och information än vad man 
ger signaler om. Den egna bilden av hur en man skall vara, kan utgöra ett hinder 
för att visa dessa behov. 
 
 
Nyckelord: Lokaliserad prostatacancer, stigmatisering, val av behandling, 
urininkontinens, sexuell dysfunktion, kontroll, identitet, PSA test, 
fenomenologisk hermeneutik, kvalitativ innehållsanalys. 
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ABSTRACT  
 
The purpose of this thesis is to explore how men experience living with localized prostate cancer. It 
includes four substudies carried out between 1997 and 2005. To gather data, the men were interviewed 
at home and the interviews were recorded. The men (n=27; ages 60-70) who participated in the 
substudies had a PSA ≤10 ng/ml at the time of diagnosis, and had what is known as low-risk 
prostate cancer. Seven of the men chose to “wait and see” how the disease would progress after 
receiving the diagnosis. Twenty men chose curative treatment (10 men external radiation therapy, 10 
men radical surgery). The interviews were analyzed using a phenomenological hermeneutical method 
inspired by the philosophy of Paul Ricoeur, and qualitative content analysis.   
 
Men who live with localized prostate cancer perceive the disease as life-threatening, unpredictable, 
and without early symptoms, which creates a sense of uncertainty, worry, anxiety, despair, and fear of 
death. Men primarily share perceptions of the disease and treatment with their wives and relatives, as 
well as with other men in the same situation. They avoid talking about their illness, and keep their 
innermost thoughts about their disease, prognosis, and the future to themselves. The choice to share 
their thoughts and feelings only sparingly with others is related in part to the perceived stigmatization 
of the diagnosis, as well as to consideration for friends and family. The men report that external 
radiation therapy and radical surgery have negative side effects such as erectile dysfunction, urinary 
incontinence, and intestinal leakage. They describe the side effects as socially isolating; for example, 
urinary leakage can require a change of incontinence pads and clothing, and they feel that they smell 
bad. Men with erectile dysfunction describe themselves as maimed, and their sex lives have changed 
or disappeared. They report a change in their self-esteem and identity as men and they long for life as 
it was before the diagnosis, when they felt they had control over their bodily functions. A few men 
describe a sense of being literally and figuratively “exposed” when they are undressed for 
examinations or participate in discussions with female doctors and nurses about their erectile 
dysfunction. They do not describe this perception in the same way with respect to contact with male 
personnel. 
 
In the new situation after treatment, men try to regain a perceived sense of control in their daily lives, 
over the disease and the effects of treatment. They experience a sense of control over the disease 
through regular PSA tests; the implications of regular PSA tests can be interpreted as a life preserver 
in an uncertain world, considering that at the time they were diagnosed they had no symptoms and 
only had a PSA elevation. The PSA is important for this sense of control, and each PSA test is 
preceded by tense expectation. The PSA level is described as a reliable expression of the medical 
condition. The men cannot trust that their own perception of feeling healthy means that the disease is 
under control. Low and stable PSA levels over a long period of time give a sense of safety, security, 
and control over the situation. If the PSA climbs, the men feel that despite everything, they have 
caught it in time for further treatment. Discussions with other men with prostate cancer are also 
described as a way of having control over the situation. The men's endeavor to reconcile themselves to 
the new situation can be understood as a process, where they describe various strategies which can be 
used to forget the “cancer perspective” and achieve a perception of safety and security. Reconciliation 
with a new situation can be interpreted as a reorientation after the trauma of the cancer diagnosis.  
 
The study results show that the men are restrained in communicating their needs to others, which can 
be interpreted as their having a greater need for support and information than indicated by their 
signals. Having an internal image of what a man should be like can be an obstacle to showing these 
needs. 
      
 
Keywords: Localized prostate cancer, stigmatization, choice of treatment, urinary incontinence, 
sexual dysfunction, control, identity, PSA test, phenomenological hermeneutics, qualitative content 
analysis.  
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ORIGINALARTIKLAR 
 
Avhandlingen bygger på följande artiklar. I texten hänvisas till respektive artikel 
med dess romerska siffra: 
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                  Localized Prostate Cancer. Cancer Nursing, 2003; 26(1): 55-60. 

 

II Hedestig O, Sandman P-O, Tomic R, Widmark A. Living after 

       External Beam Radiotherapy of Localized Prostate Cancer.  

Cancer Nursing, 2005; 28(4): 310- 317. 
 

III Hedestig O, Sandman P-O, Tomic R, Widmark A. Living after 

Radical Prostatectomy of Localized Prostate Cancer.  

Acta Oncologica, 2005; 44(7): 679-686.  
 

IV                Hedestig O, Sandman P-O, Rasmussen B H, Widmark A. Meanings 

of PSA testing as narrated by men with localized prostate cancer 

after primary treatment. Manuskript 
                       

Tillstånd för publicering har inhämtats från respektive tidskrift. 
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INLEDNING 
 
Intresset för forskningsområdet grundlades under min utbildning i början av 

1960-talet, och förstärktes sedan ytterligare i mitt arbete inom cancervården. 

Den kunskap som fanns under utbildningen var framförallt hämtad ur 

naturvetenskapliga, medicinska, sociologiska och psykologiska teorier. Fokus 

var framförallt att finna vägar för bot och lindring för cancersjukdomar, samt 

förstå patienternas situation, behov och reaktioner.  

 

Under min långa yrkesverksamhet har jag mött många cancersjuka i varierande 

åldrar som på olika sätt delgivit mig sina tankar och funderingar kring sin 

livssituation. I dessa samtal har man ofta berättat om sina egna förklaringar till 

att man fått sjukdomen, men också visat olika känsloyttringar som uttryck för 

det inre kaos som cancersjukdomen skapat. Utifrån detta har jag tyckt mig 

förstå, att efter ett cancerbesked finns under lång tid en känslomässig 

återkoppling till det hot mot livet som finns kring sjukdomen.  

 

När man söker efter kunskap om hur det är att leva med prostatacancer, så visar 

det sig att fokus i forskningen oftast handlar om kvantitativa studier om 

sidoeffekter vid behandlingar, olika behandlingar och dess betydelse för 

överlevnad, livskvalitet, samt studier med psykosocialt fokus. Jag fann några 

studier som fokuserade på coping och anpassning vid cancersjukdom, men inga 

studier som belyste mäns upplevelser av livet som prostatacancersjuk. Denna 

insikt lade grunden för det övergripande syftet med denna avhandling, som är att 

belysa mäns erfarenheter av att leva med lokaliserad prostatacancer.    
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BAKGRUND 
Prostatacancer (PC) är den vanligast förekommande maligna tumörformen bland 

män i Sverige (36.8 procent av alla diagnostiserade cancersjukdomar) [1]. 

Sverige har enligt statistik från 2004 bland den högsta prevalensen av 

prostatacancer i världen, med en ålders-standardiserad incidens av 237 nya 

fall/100 000 män [1]. Under år 2004 diagnostiserades i Sverige 9882 nya fall av 

PC. Under de senaste 10 åren är den årliga ökningen av prostatacancer 4.7 

procent [1]. Västerbotten hade år 2004 en incidens av 261 nya fall av PC/100 

000 män. Prevalensen för 2005 visar för de fyra nordligaste länen i Sverige att 

5605 personer lever med sjukdomen prostatacancer [2]. Den ökade förekomsten 

av PC i Sverige de senaste åren är främst en konsekvens av ökad diagnostisk 

aktivitet i populationen, speciellt genom en mera frekvent kontroll av prostata 

specifikt antigen (PSA) i blodet ofta hos symptomfria män. Antalet nya fall med 

en spridd prostatacancersjukdom har varit relativt konstant under samma period 

[3]. 
 

Förekomsten av PC har samband med ålder i den manliga populationen. Enligt 

senast tillgänglig statistik var 51 procent av nya fall med PC i åldersgruppen 70 

år och äldre, medan sjukdomen är ovanlig hos män yngre än 50 år [1]. 

Prostatacancer drabbar många män, men sjukdomens tillväxt varierar från 

mycket långsam till snabb. Vid obduktionsstudier av män mellan 50 och 70 års 

ålder utan känd prostatacancer finner man cancer i körteln hos 30-50 procent av 

fallen [4]. Idag finns inga säkra sätt att fastställa vilka tumörer i prostata som 

snabbt sprider sig, men när sjukdomen är lokaliserad är den möjlig att bota. 

Lokaliserad prostatacancer (LPC) är ofta betraktad som en långsamt växande 

tumörsjukdom. Aktiv behandling av LPC medför sidoeffekter med påverkan på 

tarmfunktion, urinfunktion (inkontinens) och/eller sexualfunktion (impotens) 

[3].  

 



 15

Riskfaktorer 
Översikter av epidemiologiska studier har bland annat presenterats av Chan et 

al. [5], där riskfaktorer som ålder, geografisk och etnisk tillhörighet samt 

familjär tillhörighet lyfts fram.  I åldersgruppen 75-79 år (vita män, USA) är 

risken att få prostatacancer omkring 130 gånger högre än i åldersgruppen 45-49 

år. Bland afro-amerikaner i USA är förekomst av sjukdomen mera frekvent än 

bland vita. Orsaken är okänd men är föremål för forskning. 

 

Risken för en man att drabbas av prostatacancer ökar med antalet fall av 

sjukdomen som finns i den nära släkten. Studier bland familjer med ärftlig 

prostatacancer har visat, att om fadern har sjukdomen har sönerna omkring 1,5 

gånger högre risk att få diagnosen [6]. Om fadern och en son drabbats av 

sjukdomen ökar risken för de övriga sönerna i syskonskaran [7]. Risken är 

åldersberoende, ju yngre brodern eller fadern var vid diagnos desto större är 

risken att tidigt drabbas av sjukdomen [7]. I familjer med två eller flera nära 

släktingar som har prostatacancer rekommenderas PSA screening från 50 års 

ålder [8]. Debutålder för diagnos vid ärftlig prostatacancer är cirka sju år lägre 

än vid inte ärftlig bakgrund [9]. 

 

Nelson et al. [10] och United States National Cancer Institute [11] menar att kost 

och livsstilsrelaterade faktorer kan bidra till utvecklingen av sjukdomen 

prostatacancer. De frågor som dominerat kostens eventuella betydelse är högt 

intag av animaliskt fett, kött, mejeriprodukter och lågt intag av frukt och 

grönsaker. Forskning kring kost, näringsämnen och spårämnen med fokus på 

risk för prostatacancer har under senare år ökat, utan att ge något underlag för 

primär prevention [3]. Schroder et al. [12] visar i en epidemiologisk 

randomiserad kontrollerad studie att med bland annat sojabaserat kosttillägg, en 

signifikant förlängning av tiden för PSA värdets dubblering, från 445 dagar till 

1150 dagar vid PSA återfall efter kurativ behandling. 
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Diagnostik 

Hos äldre män är urineringsbesvär, ökad nattlig urinering och efterdropp vanligt 

förekommande. Dessa symtom är vanligtvis orsakade av en godartad förstoring 

av prostatakörteln, så kallad Benign Prostata Hyperplasi (BPH). Motsvarande 

symtom kan även ses vid en snabbväxande tumör i prostatakörteln, och då ofta i 

kombination med en ökad nivå av Prostata Specifikt Antigen (PSA) i blodet. Ett 

förhöjt PSA värde är ofta föremål för vidare utredning [3]. De rekommenderade 

diagnostiska metoderna vid ett förhöjt PSA värde i blodet är rektalpalpation och 

vävnadsbiopsier från prostatakörteln. Transrektalt ultraljud (TRUL) kan 

användas för att kunna göra riktade biopsier från prostatakörteln samt mäta 

körtelns storlek [8]. 

 

Klinisk stadieindelning 
Stadieindelning av maligna tumörer är viktigt för att beskriva och fastställa 

sjukdomens omfattning och få uppfattning om sjukdomens prognostiska nivå. 

Den kliniska stadieindelningen av maligna tumörer i prostatakörteln kan utföras 

genom olika metoder som rektalpalpation (DRE), som ger palpabel tumörstorlek 

(T-stage), patologisk utvärdering av biopsin (Gleason gradering), PSA värdet, 

kirurgisk utvärdering av regionala lymfkörtlar (N-stage), och utvärdering av 

eventuell spridning till skelett med skelett-scintigrafi (M-stage) [3]. Lokaliserad 

sjukdom innebär att tumören är enbart lokaliserad till prostatakörteln. 

Internationella unionen mot cancer (UICC), har följande klassifikation av 

omfattningen på den lokaliserade tumören i prostata [13, ss.184-185].  

Stadium. T1  Tumören är inte möjlig att upptäcka med rektalpalpation eller 

   genom annan undersökningsteknik.  

       T1a Mindre än fem procent av vävnadsmaterialet efter TUR-P  

               innehåller cancer. 

       T1b  Mer än fem procent av vävnadsmaterialet efter TUR-P innehåller 

               cancer. 
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               T1c Tumören är upptäckt genom biopsi efter förhöjt PSA värde.  

     Tumören är inte möjlig att upptäcka genom palpation. 

               T2   Tumören är upptäckt genom palpation, rektalundersökning och  

      annan undersökningsteknik. 

               T2a Tumören växer i mindre än 50 procent av prostatakörtelns ena 

 lob. 

               T2b Tumören växer i mer än 50 procent av prostatakörtelns ena lob. 

  T2c  Tumören växer i båda loberna av prostatakörteln. 

 

Behandling 

”Vänta och se”, exspektans, watchful waiting (WW) 
En del män väljer efter besked om diagnostiserad lokaliserad prostatacancer att 

”vänta och se” hur sjukdomen utvecklas, i stället för att välja en aktiv 

behandling. Detta val är vanligare bland äldre män där en förväntad 

överlevnadstid är kortare än 10 år, och har använts i omfattningen >20-30 

procent i de skandinaviska länderna [2]. Att vänta och se har för studerade män 

inneburit regelbundna återbesök hos läkare för att följa sjukdomens utveckling 

genom rektalpalpation, PSA test och registrering av eventuell negativ påverkan 

på det dagliga livet exempelvis urinläckage. De regelbundna kontrollerna syftar 

till att ge information om sjukdomens utveckling, och att ge utrymme för samtal 

med läkare om upplevelser och funderingar om framtida behandlingar. Med att 

vänta och se menas att man väntar fram till den tidpunkt när sjukdoms- 

progressen kräver en aktiv behandlingsåtgärd, på grund av symtom eller PSA 

stegring som ökar behovet av kurativ behandling. 

 

Under avhandlingsarbetet har nya nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård 

presenterats av Socialstyrelsen [8]. Två inriktningar för avvaktande behandling 

är beskrivna, nämligen symtomstyrd behandling och aktiv exspektans/aktiv 

monitorering. Aktiv exspektans är jämförbar med den regim som tillämpats för 
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män i denna avhandling som valt vänta och se (watchful waiting), och där alla 

utom en man efter en tid valt kurativ behandling. 

 

I en randomiserad studie av 695 män med tidig prostatacancer jämförs radikal 

prostatektomi med watchful waiting. Resultatet visar att efter radikaloperation 

reduceras dödligheten i cancer och risken för lokal tumörprogression och 

spridning [14, jfr.15]. 

 

Radikal prostatektomi (RP) 

Kurativ behandling för män med lokaliserad prostatacancer är radikal operation 

eller strålbehandling. Radikal prostatektomi (RP) kan ske som öppen operation, 

med laparoskopisk teknik, eller så kallad robot teknik. Behandlingen är 

vanligtvis ett alternativ för män med liten tumör som har en god hälsa för övrigt, 

är under 70 år, och som har förutsättningar för en kirurgisk intervention [14]. 

Patienter som är föremål för radikal kirurgi skall tillhöra tumörkategorierna T1 

or T2, utan spridning till lymfkörtlar eller skelett [3]. 

 

Gerber et al. [16] visar att bland 2758 radikalt opererade män var den 

sjukdomsspecifika överlevnaden efter 10 år 94 procent hos män med högt 

differentierade tumörer, 80 procent bland medelhögt differentierade och 77 

procent bland de med lågt differentierade tumörer. Den operativa dödligheten 

vid radikal prostatektomi anges vara cirka 0,5 procent [17]. 
 

Efter radikal prostatektomi drabbas en del män av urinläckage med varierande 

frekvens och svårighetsgrad, samt i stor utsträckning av erektionsförlust [18]. 

Genom nervsparande kirurgisk teknik har risken för erektionsstörningar 

minskat, men en balansgång mellan kirurgisk radikalitet och bibehållen potens 

finns, där kirurgisk radikalitet först beaktas [19]. 
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Holmberg et al. [15] visar på basis av en randomiserad studie mellan radikal 

prostatektomi  och watchful waiting, att ingen signifikant skillnad fanns vid 

uppföljning efter sju år mellan dessa två behandlingsalternativ med avseende på 

generell överlevnad, men däremot med avseende på sjukdomsspecifik 

överlevnad. Uppföljningsresultat efter 10 år med ursprungligt patientmaterial 

[14] visar att radikal prostataoperation reducerar den sjukdoms specifika 

dödlighet med 5 procent, framförallt i patientgruppen som är yngre än 65 år. 

Radikaloperation av tidig LPC visar på en betydande reducering av risken för 

metastaser och lokal tumörutveckling i jämförelse med WW.  

 

Strålbehandling  
Kurativ strålbehandling kan ges antingen med extern strålterapi (EBRT), 

brachyterapi (BT) eller i kombination av dessa båda. Strålbehandlingen ges med 

ett tumöranpassat fokus, med syfte att maximera dosen i target och minimera 

stråldosen till den friska vävnaden för att minska efterföljande akuta och sena 

sidoeffekter. 

 

EBRT är en viktig primär behandling för patienter med LPC och även för de 

män som inte uppfyller kriterier för operation. Behandlingen används också som 

kompletterande behandling efter operation där kirurgisk radikalitet inte varit 

uppnådd [3]. För de män som har en lokalt avancerad prostatatumör är 

radikaloperation inget huvudalternativ. Dessa män erbjuds EBRT på grund av 

den höga risken att vid operation inte uppnå kirurgisk radikalitet. De kan också 

erbjudas enbart hormonell behandling.  

 

Olika tekniker kan användas vid yttre strålbehandling exempelvis: konventionell 

box- teknik, tredimensionell organanpassad teknik, eller dosökad markörstyrd 

precisions strålbehandling. Extern strålbehandling ges med hög stråldos per 

tidsenhet, fem dagar per vecka under cirka åtta veckor [3].  
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Intern bestrålningsteknik, så kallad brachyterapi (BT), har använts vid 

behandling av lokaliserad prostatacancer i Sverige sedan slutet av 1980 talet [3]. 

Behandlingen innebär antingen att radioaktiva korn ”seeds” permanent placeras 

i prostata, eller att radioaktiva stavar temporärt positioneras i prostatakörteln i ett 

speciellt för patientens anpassat system, på basis av sjukdomens utbredning. Den 

senare av dessa brachyterapi tekniker kombineras vanligen med yttre 

strålbehandling. En översiktsstudie av strålbehandlingens effekt i prostatacancer 

behandlingen [20] visar att resultatet av EBRT och BT är likvärdig med 

radikaloperation av de patienter som har en lokaliserad sjukdom. Inga 

randomiserade studier har gjorts med syfte att jämföra resultatet av radikal 

kirurgi med övriga strålbehandlingstekniker, EBRT och BT, för patienter med 

lokaliserad prostatacancer.  

 

ATT LEVA MED LOKALISERAD PROSTATACANCER. 
Att få diagnosen cancer är för de flesta människor en mycket dramatisk 

upplevelse [21], som ofta resulterar i oro och ångest över sjukdomens 

utbredning och spridning, samt i ett framtidsperspektiv en rädsla för att dö i 

sjukdomen [21 -23]. Det kan med andra ord beskrivas, ”som ett hängande svärd 

över honom och familjen” resten av hans liv [24, s 1201]. De första månaderna 

efter en prostatacancerdiagnos finns en mental påverkan på mannen [25].  

 

Att berätta för andra om sin sjukdom. 
Upplevelsen av att få en cancerdiagnos skapar hos individen någon form av 

upplevd nödställdhet, och ett antal praktiska och relationsmässiga förändringar i 

livet uppstår [23]. Cancerpatienter beskriver ofta att med diagnosen följer en 

viss stigmatisering [24, 26]. I en longitudinell kvalitativ studie av radikalt 

opererade prostatacancerpatienter, visar Gray et al. [27] att direkt efter diagnos 

ville männen inte berätta om sin cancerdiagnos för andra, och detta inkluderade 

även de närmaste familjemedlemmarna. Oftast behövdes en tidsperiod för att 
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anpassa sig till cancerbeskedet. När man väl berättade så gjorde man det för sin 

partner. En del män bad sin partner att förmedla beskedet till andra, med syfte 

att skydda sig själv från att hamna i obehagliga sociala situationer. Dessa män 

uttryckte ofta hur svårt det var att berätta om sin cancersjukdom och sin diagnos 

för sina vänner [27]. Männens beslut att berätta var relaterat till i vilken grad de 

själva upplevde sin cancerdiagnos som stigmatiserande. De män som upplevde 

diagnosen som ett hot mot det sociala livet, eller anade risken för andra 

människors negativa omdömen, avstod ofta från att berätta överhuvudtaget [27]. 
 

Val av behandling. 
Efter diagnos har männen möjlighet att välja behandling, vilket förutsätter att 

deras läkare tillhandahållit en heltäckande och begriplig information. I en 

canadensisk studie [28] bland 80 män och deras partners visar att mer än 90 

procent av männen ville vara aktiva i valet av behandling med sin läkare. Bland 

männens partners önskade mindre än fyra procent att aktivt delta i val av 

behandling. 

 

Att kort tid efter en cancerdiagnos tvingas besluta sig för val av behandling, 

bidrar till en ökad stress i den uppkomna situationen [29]. Bland äldre män med 

prostatacancer framkommer att en majoritet av dem önskade att läkaren skulle 

göra det slutliga valet av behandling för sjukdomen [30].    

 

Inför val av behandling visar studier att män med LPC inte använder 

information om medicinska behandlingar heltäckande och systematiskt. Männen 

baserar sitt val på sin tro eller uppfattning om cancer och hälsa [31], utifrån 

exempelvis kända sidoeffekter av behandling, som inkontinens och impotens. 

Bland män som valt watchful waiting visas i en studie att från familjen fanns 

påtryckningar om att istället välja kurativ behandling [32]. 
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Steginga och kollegor [33] visar att av 111 män hade 63 procent av dem hög  

beslutsrelaterad stress vid diagnostillfället. Denna stress kvarstod ett år efter 

behandling hos 42 procent av männen, trots att de var nöjda med sitt val av 

behandling. De män som var tveksamma inför valet av behandling hade högre 

beslutsrelaterad stress i jämförelse med dem som fattat ett självständigt beslut.  

 

En intervjustudie bland 18 anhöriga till nydiagnostiserade prostatacancer- 

patienter visar att de flesta anhöriga föredrar radikaloperation, därför att de tror 

att det är den enda säkra behandlingen för sjukdomen. Missuppfattningar kring 

strålbehandling som kurativt behandlingsalternativ framkom i gruppen. 

Information om behandling i studien gavs av kirurgiskt verksam läkare. De 

anhöriga framhöll att beslutet om behandling ”var svårt att jämföra med annat 

livsavgörande beslut de befunnit sig i”[34, s. 349]. 

 

Socialstyrelsen [35] pekar på att önskemål om second opinion är ovanligt i 

Sverige bland män med PC. Syftet med second opinion är att patienten skall få 

en optimal och individuellt anpassad information av mer än en läkare, 

exempelvis inför val av behandling. Män med lokaliserad prostatacancer är en 

patientgrupp där förutsättningar finns för second opinion [8].  

 

Av 108 intervjuade män med LPC visar Steginga et al. [31] att 45 procent av 

männen ville välja sin behandling utifrån sin läkares rekommendation. 

Behandlingens sidoeffekter var kända hos 47 procent av männen, men detta 

påverkade inte deras val av behandling. En orsak till att inte välja 

strålbehandling var bristande förståelse om skillnader mellan behandling med 

radioterapi eller med hormoner. Positiva erfarenheter från andra män med PC 

var en viktig faktor för val av behandling hos 31 procent av männen. Second 

opinion hade 23 procent av männen använt sig av, för att få kunskap om 

alternativa behandlingar till radikaloperation. Rädsla för att sjukdomen hade 
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spridit sig fanns hos 37 procent av männen, och 43 procent levde med en 

ovisshet om att bli botade. Inför val av behandling beskriver 18 procent en 

rädsla för att göra ett val som de senare i livet skulle ångra [31]. 

 

Den vanligaste rapporterade motviljan bland 102 män mot att välja radikal- 

operation [36], var risken för att bli urininkontinent eller impotent efter 

operation. Motviljan mot yttre strålbehandling var den långa behandlings- 

perioden, och bristen på precision i fokuseringen av strålområdet. En annat 

negativt perspektiv som belystes var att när strålbehandling är första 

behandlingsalternativet, är operation senare inget alternativ ifall sjukdomen 

återkommer i framtiden [18, 36]. Det vanligaste förekommande valet av 

behandling i en studie [36] var BT, på grund av den korta behandlingsperioden 

och den begränsade bestrålningsvolymen. Av de tillfrågade männen åberopade 

70 procent inte sin läkares rekommendation som en huvudorsak för sitt val av 

behandling. 

 

Chapple et al. [32] visar i en kvalitativ studie att få män bland dem som valt 

watchful waiting, kom ihåg informationen om detta som ett seriöst 

behandlingsalternativ. Hos den minoritet i studien som valt detta alternativ hade 

en läkare stött deras val. Dessa män var oroliga över framtida effekter och 

osäkra på resultatet av behandlingen. Detta baserades på information från 

Internet webbsidor. Holmboe et al.[36] visar att behandlingsalternativet watchful 

waiting förkastades av männen i studien på grund av en generell rädsla för 

framtida negativa konsekvenser.  

 

Behandlingens sidoeffekter 
Radikal prostatektomi (RP) och extern strålbehandling (EBRT) är två kurativa 

behandlingsalternativ vid kliniskt lokaliserad PC. Dessa behandlingsalternativ 

ger oönskade sidoeffekter i varierande omfattning. Under strålbehandling och 
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radikaloperation av prostata kan lokala nerver i prostataregionen påverkas och 

skadas, som leder till varierande grad av inkontinens och/eller erektil 

dysfunktion. Strålbehandling kan även orsaka skada på tarm eller urinblåsa 

beroende på bestrålningsvolymens storlek och given stråldos. Sidoeffekterna 

efter behandling för LPC är en viktig faktor inför val av behandling. I en 

longitudinell studie bland män som fem år efter radikal RP har urininkontinens, 

föredrar 53 procent av dessa män fortfarande kirurgi, jämfört med två år tidigare 

då 83 procent föredrog detta behandlingsalternativ [37]. Detta visar att allvarliga 

sidoeffekter efter behandling blir ett stort problem om dessa kvarstår under lång 

tid. 

 

Urinfunktion  
Män som behandlats för LPC har mera problem med urinfunktionen i jämförelse 

med män i samma ålder utan PC [38, 39]. Svårigheter med urinfunktionen finns 

även hos män med benign prostata hyperplasi [40]. De män som mera frekvent 

får urinfunktionsproblem är de som är radikalt opererade för LPC [39]. Bland de 

opererade männen är dropp, läckage av urin och svårigheter att kontrollera 

urinblåsan mera frekvent, än bland män som behandlats med EBRT [41-46]. De 

vanligast förekommande problemen hos män efter extern strålbehandling var 

täta trängningar, startproblem samt urinläckage [47]. Fransson et al. [46] visar 

att i en grupp på 363 män som behandlats med extern strålbehandling, hade 37 

procent av männen tre år efter avslutad behandling någon form av urinproblem 

och vanligast var täta trängningar. Bland dessa 363 män använde 14 procent 

dagligen inkontinenshjälpmedel.  

 

Frekvensen av urininkontinens (UI) varierar efter aktiv behandling för LPC 

inom respektive behandlingsalternativ. Studier visar på en förekomst av UI i en 

skala från 5 – 60 procent hos RP män [48], och bland dem som fått extern 
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strålbehandling i en skala från 0 -10 procent [49] men vanligtvis av lindrigare art 

[50].  

 

Palmer et al. [51] pekar på att UI har en social, känslomässig och/eller fysisk 

påverkan hos män som ofta upplever UI som en brist på kontroll över kroppens 

funktioner. Urininkontinens påverkar också sömn, aktivitetsförmåga, och för 

många män är det en belastning för den personliga och sociala integriteten. Hos 

personer med UI finns en strävan att upprätthålla det normala livet, trots de 

begränsningar som urinläckage kan innebära. [52]. Malmsten et al. [53] visar att 

mindre än 50 procent av män med UI hade sökt läkare för sina problem. 

Chapple och Ziebland [54] rapporterar att män med svårigheter att kontrollera 

urinblåsan, ofta upplever irritation över att man inte vet var toaletter finns 

tillgängliga när man befinner sig utanför hemmet. Taylor [55] hävdar att känslan 

av att ha kontroll i livssituationen är viktigt, speciellt i samband med 

anpassningen till en ny situation i livet.   

 

Sexualfunktion  
Hos cirka 30 procent av män i åldern 60 – 69 år förekommer erektil dysfunktion 

(ED) [56]. Erektil dysfunktion kan i stora drag definieras som “oförmågan att 

uppehålla en tillräcklig erektion för sexuellt umgänge” [57, s. 63]. Orsaken till 

ED har ofta en fysisk bakgrund, men ett flertal andra orsaker finns beskrivna 

som; farmaka, alkohol, rökning samt orsaker av psykologisk natur [58-60].  

 

Den erektila dysfunktionens påverkan på den enskilde mannen med PC verkar 

ha en koppling till mannens sexuella livshistoria. Mannens sexualitet kan förstås 

som en av många aspekter i hans framställning av maskulinitet [61]. I studier där 

män jämförts med varandra i åldersmässigt jämförbara grupper, där den ena 

gruppen har LPC, visar att män med LPC uppger mera problem med sexuallivet 

än män utan PC [38, 62, 63]. Män som nyligen diagnostiserats med PC, är 
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obehandlade eller som genomgått behandling, har större risk att utveckla 

fysiologisk impotens än åldersmässigt jämförbara män [62, 63]. Litwin et al. 

[64] visar i en studie med avseende på männens livskvalité att ED har en högre 

skattad påverkan på emotionella faktorer än till fysiska faktorer. 

 

Män som väntar på tid för behandlingsstart rapporterade en negativ påverkan på 

det sexuella intresset, genomförandet och njutningen [65]. Hos män med ED kan 

upplevelsen av orgasm och utlösning förändras [18] och medföra en förändrad 

sexuell aktivitet och sexualdrift [66, 67], som också kan påverka mannens 

partner [68]. Män som var sexuellt aktiva före operationen uttrycker stor stress 

vid tanken på att bli impotent efter behandlingen [69]. Sviktande sexuell 

funktion är en vanligt förkommande stressreaktion hos män med PC [62, 46], 

och att det även finns samband mellan depression och ED hos män [70].   

 

Andelen män som får ED som sidoeffekt av kurativ behandling varierar kraftigt 

i den vetenskapliga litteraturen. Förekomst av ED hos män som är radikal- 

opererade för LPC varierar mellan 14 - 97 procent [71, 72]. Hos män som är 

externt strålbehandlade förekommer ED i en frekvens mellan 2 - 34 procent, 

beroende på bestrålad volym av prostata [73]. Potosky et al. [74] visar att två år 

efter behandling för PC, är sexuella besvär större hos radikalopererade män 

jämfört med dem som behandlats med extern strålbehandling, speciellt i 

åldersgruppen 55 till 59 år.  

 

En viktig variabel för bevarande av erektionsförmåga är tidigare erektil funktion 

- dysfunktion före operation [57] och om nervsparande RP utförts [39]. 

Frekvensen av direkt postoperativa och sena komplikationer reduceras påtagligt, 

om operationen genomförs av kirurger som utför många prostatektomi 

operationer [75].   
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Användning av befintliga hjälpmedel vid ED enligt en amerikansk studie  

förekom hos 59 procent av totalt 1236 studerade män [76]. Trots att många män 

provat hjälpmedel för sin ED fortsatte endast 30 procent med denna användning. 

Faktorer som var avgörande för fortsatt användning var ålder, typ av primär 

behandling, hormonellbehandling samt partner [76].  

 

Tarmfunktion 
Resultat från flera studier visar att tarmproblem, som till exempel ökad 

tömningsfrekvens, diarré och blödningar, oftare är förekommande hos män som 

behandlats med extern strålbehandling, än hos män som är radikalopererade [41- 

43, 45]. Besvärens omfattning hos strålbehandlade män är relaterad till bestrålad 

volym av rektum. Fransson et al. [46] visar att 53 procent av männen som 

strålbehandlats externt hade någon form av tarmproblem. Slem i avföringen var 

det mest frekventa problemet efter tre år, och förekom hos 30 procent av 

männen. Blod i avföringen hade ökat efter avslutad behandling under tiden tre 

månader och upp till tre år. Tarmbesvären verkar nå sitt maximum 2-3 år efter 

strålbehandlingen, för att sedan återgå till den nivå som fanns före behandlingen 

[77]. Bestående besvär kan förekomma [78-80].  

 

Sena tarmbesvär efter behandling för prostatacancer kan förekomma både efter 

EBRT [79] och BT [81] och vid båda behandlingsformerna är biverkningarna 

framförallt från rektum. En norsk studie [82] visar att mer än ett år efter avslutad 

extern strålbehandling, hade 13 -38 procent av männen medelmåttliga till 

allvarliga tarmbesvär. Bland dem som hade tarmbesvär hade 13 procent blod i 

avföringen, 26 procent hade kramper och 38 procent hade spänd buk [82]. 

Sen strålinducerad proktit kan förekomma med en prevalens på 5-10 procent 

bland strålbehandlade 5 år efter behandling [83]. Allvarliga problem behöver 

åtgärdas med operation [84], men är sällsynta med modern teknik.  
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Vid en sex-års uppföljning av 195 externt strålbehandlade män visar Hanlon et 

al. [85] att få män ansåg att tarmbesvären var något stort problem. En viss 

påverkan på det dagliga livet fanns dock, beroende på läckage från tarmen som 

krävde användning av blöja. Fransson et al. [86] visar i en randomiserad studie 

att tarmbesvären hade en negativ påverkan på den sociala funktionen efter 

EBRT.  

 

PSA test 
Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett vävnadsspecifikt protein som bildas i 

prostatakörtelns epitelceller [87], och som i början på 1980-talet kunde påvisas i 

serum [88].  

 

PSA bildas inte enbart vid sjukdomar i prostata utan också i normalt körtelepitel, 

hos friska unga män. PSA i serum ökar med stigande ålder och kan ibland 

förklaras av en större prostatavolym. Förhöjt PSA i serum är också relaterat till 

tumörvolym [89], och PSA läckage till blodbanan är cirka tio gånger högre från 

cancervävnad jämfört med BPH eller normal prostatavävnad [90].  

 

Observationer har visat att tumörer i prostata ger en snabbare stegring av PSA i 

blod över tid, än hos patienter enbart med BPH [91]. Mätning av PSA i serum är 

en metod för tidig upptäckt av PC, exempelvis genom screeningprogram [92]. 

Regelbundna PSA test är ett vanligt sätt att följa sjukdomens utveckling efter 

kurativ behandling för prostatacancer (operation eller strålbehandling) [90]. 

Efter RP skall PSA värdet sjunka till nästan omätbara värden inom cirka tre 

veckor, medan efter extern strålbehandling är denna sänkning långsammare 

[93], och det kan ta år innan nadirvärde uppnåtts. Till följd av proteinets långa 

halveringstid, 2-3 dygn, kan PSA upptäckas i blod några veckor efter en 

radikaloperation av prostata [3].  
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PSA värdet kan efter kurativ behandling börja stiga, men tidsintervallet mellan 

PSA stegring och klinisk registrerbar tumörtillväxt kan vara lång [94]. Det är 

oklart om en liten PSA ökning efter kurativ behandling är en indikation för 

tilläggsbehandling [95]. Risken för symtomgivande recidiv och död i sjukdomen 

efter stigande PSA varierar beroende på tumörgrad, tid till ny PSA stegring och 

dubbleringstid av PSA värdet [8, s.105]. Pound et al. [94] visar bland 1997 män 

med PC, att 15 procent av männen hade PSA stegring i serum efter RP inom 15 

år. Tiden för utveckling av metastaser efter PSA stegring var i medeltal cirka 

åtta år. Efter en spridning av sjukdomen var tiden fram till dödsfall i sjukdomen, 

fem år.  

 

Anpassning till en ny livssituation   
Att hantera och anpassa sig till den nya livssituationen efter diagnos och 

behandling för PC, är en viktig uppgift för den enskilde mannen. Sättet att 

hantera denna situation kan beskrivas av begreppet ”coping”. Det centrala i 

begreppet coping är förmågan att hantera en situation med en eller flera 

stressorer vilket ställer krav på individen [96]. Denna förmåga påverkas utöver 

stressens natur i hög grad av individens personlighet, temperament och tidigare 

erfarenheter av liknande situationer [96, 97]. Förmågan förändras över tid och i 

förhållande till det sammanhang där den uppstår [98]. 

 

Perlin och Schooler [99] visar i sin definition av begreppet coping på tre olika 

tekniker genom vilka coping verkar; genom perceptuell kontroll av upplevelsens 

innebörd på ett sätt som neutraliserar problemets karaktär, genom att eliminera 

eller förändra omständigheter man är i, samt genom att hålla de känslomässiga 

konsekvenserna av problemen inom hanterliga gränser. De menar att coping 

består av både förmåga som strategier, och argumenterar för vikten av att se de 

olika dimensionerna i begreppet. Individens förmåga till coping är en resurs, 

som handlar om individens inneboende resurser att effektivt hantera stress 
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[jfr.100]. Strategi kan enligt Hammer [100] förstås som den metod som en 

människa använder vid upplevd stress för att minimera dess smärta och obehag. 

Det är svårt att helt separera förmåga och strategi ifrån varandra [99]. 

 

Taylor [55] visar att det finns tre utmärkande drag för människans sätt att 

anpassa sig till en upplevd utsatthet nämligen; försöka finna mening i 

situationen, bemästra situationen genom att skapa någon form av kontroll, samt 

finna något som är gott i den svåra situationen. Att få diagnosen cancer skapar 

upplevelser av kaos, men att finna kontroll över det som stressar, underlättar en 

anpassning till den nya situationen [101 -103]. Övertygelse om kontroll kan 

beröra varierande inslag i upplevelsen, från kontroll över sjukdomens orsak och 

utveckling till dess behandling och sidoeffekter [104]. De flesta studier av män 

och kvinnor med en cancersjukdom har visat, att en högre känsla av kontroll ger 

bättre psykologisk anpassning, [102, 105, 106] minskad ångest och depression 

[104, 106], medan en lägre känsla av kontroll är ofta relaterad till psykisk 

skörhet [107].  

 

I en amerikansk studie bland män över 49 år [108] framkom att nästan hälften av 

dem som upplevde sig deprimerade, diskuterade inte detta med någon annan. 

Chapple och Ziebland [54] visar i sin studie, att söka hjälp hos andra är för 

många män ett tecken på svaghet. Män kan söka status och prestige på många 

olika sätt, men hur status och prestige uppnås beror mycket på den kultur 

männen lever i. Connell menar att “Masculinities come into existence at 

particular times and places, and are always subject to change.” [109, s.185].  

Mäns reaktion på sjukdomen PC beskrivs i en narrativ studie [61], vara starkt 

påverkad av hur deras liv gestaltat sig före diagnos med koppling till 

maskulinitetsparametrar. Männen ville inte diskutera impotens eller 

urininkontinensproblem med andra män. Stödgrupper används hellre som en 

källa för information än som ett känslomässigt stöd. För att förmedla sina 
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känslor till andra, behövde männen hjälp av sina fruar. Vidare visar studien att 

männen tvingades omvärdera sin maskulina bild till nya sociala sammanhang 

med nya maskulina uttryck. 

 

I en kvalitativ studie visar Butler et al. [18], att radikalt opererade män med PC 

hade diskussioner med andra prostatacancersjuka män, ”one-to-one 

discussions”, som informations källa. Dessa samtal hjälpte dem att förstå vad 

som hände hos dem själva, och de sidoeffekter som behandlingen orsakat. Andra 

studier visar [110,111] att i synnerhet män med PC, är mindre benägna att 

använda sig av psykologisk support och samhällets resurser, än kvinnor med 

cancer. En förklaring kan vara att män har svårare att erkänna oro, och har 

svårare att delta i psykologiska undersökningar, men även att männens 

psykologiska behov underskattas av läkare [112]. 
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Motiv för studien 
Vetenskapliga studier om prostatacancer är omfattande och starkt inriktad på 

diagnostik, behandlingsmetoder, överlevnad, sidoeffekter, prognos och 

livskvalité. Vid dessa studier har ofta frågeformulär använts för insamling av 

data. Under de senaste åtta åren har en del kvalitativa studier presenterats, som 

speglar vissa perspektiv av mäns upplevelser av sin sjukdom.  

  

Det finns dock få studier som belyser mäns upplevelser av hur det är att leva 

med prostatacancer och som baserats på egna berättelser. Denna avhandling 

fokuserar på männens upplevelser och erfarenheter av att leva med obehandlad 

eller behandlad lokaliserad prostatacancer. Kunskaper om detta kan möjliggöra 

meningsfull utveckling av omvårdnaden för den enskilde mannen. 
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AVHANDLINGENS SYFTE 

Avhandlingens övergripande syfte är att belysa mäns erfarenheter av att leva 

med lokaliserad prostatacancer.  

 
Avhandlingen omfattar fyra delstudier med följande specifika syften:  
 
Delstudie I    Att belysa innebörden av att leva med obehandlad lokaliserad 

                      prostatacancer. 

 

Delstudie II   Att belysa upplevelser av att leva efter extern strålbehandling för 

                      lokaliserad prostatacancer. 

 

Delstudie III  Att belysa upplevelser av att leva efter radikaloperation av  

      lokaliserad prostatacancer. 

 

Delstudie IV  Att belysa innebörder av PSA testning efter behandling för 

    lokaliserad prostatacancer.  
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MATERIAL OCH METOD 
Studierna omfattar män med diagnostiserad lokaliserad prostatacancer inom ett 

område i norra delen av Sverige. Data har insamlats genom narrativa intervjuer i 

männens hem. En översikt över deltagare och metoder i avhandlingens 

delstudier ges i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över syfte, deltagare och metod, insamlingsår, analys och 

status i avhandlingens delstudier. 

Studie Syfte Deltagare Metod för 
datainsamling

Insam- 
lingsår 

Analys Status 

I Belysa 
innebörden 
av att leva 
med 
obehandlad 
LPC 

 

Sju män med 
obehandlad 
LPC 

Narrativa 
intervjuer 

1997-98 Fenomenologisk 
hermeneuitik 

Publicerad 

II Belysa 
upplevelser 
av att leva 
efter extern 
strålbehandl. 

  

Tio män efter 
extern 
strålbehandl. 

Narrativa 
intervjuer 

2000 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Publicerad 

III Belysa 
upplevelser 
av att leva 
efter radikal -
operation 

 

Tio män efter 
radikal - 
operation 

Narrativa 
intervjuer 

2000 -2001  Kvalitativ 
innehållsanalys 

Publicerad 

IV Belysa 
innebörder av 
PSA test efter 
behandling 

 

 

Femton män 
med PSA 
follow-up 
efter 
behandling 

Narrativa 
intervjuer 

2005 Fenomenologisk 
innehållsanalys 

Manus 

 

Kontext 
Alla personer bosatta i de fyra nordligaste länen i Sverige som får en 

cancerdiagnos registreras i ett regionalt tumörregister, vilket finns vid 

Onkologiskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Detta register har 
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funnits vid sjukhuset sedan 1958. Det är en del i det riksomfattande registret i 

Sverige som benämns Cancerregistret, och som upprättas av Socialstyrelsen. 

 

Deltagare 
Följande kriterium för deltagande har använts i delstudierna I – III: Männen 

skulle vara 60 - 69 år, diagnostiserade för lokaliserad prostatacancer, och vid 

diagnostillfället ha ett PSA värde ≤ 10 ng/ml. De skulle vara bosatta i norra 

Sverige och i landskapet Västerbotten, tala svenska samt inte ha någon kronisk 

sjukdom som negativt påverkar det dagliga livet. Män som valt att ”vänta och 

se” sjukdomens utveckling efter diagnos, skulle ha fått sin diagnos för minst 3 

månader sedan, men inte längre tillbaka än 36 månader. Män som valt 

kurativbehandling skulle ha avslutat sin behandling för minst sex månader 

sedan, men inte haft kännedom om diagnosen längre än 36 månader. 

Exklusionskriterium var om patienten eller dennes närstående hade en personlig 

relation till intervjuaren (OH, författaren). 

 

Män som ingick i delstudie II och som valt extern strålbehandling var alla 

behandlade med markörstyrd precisions strålbehandlingsteknik.  

 

Urvalskriterium för delstudie IV var att bland de tidigare 27 intervjuade männen 

välja 15 män. Fem av dessa skulle tillhöra gruppen vänta och se, fem män 

tillhöra gruppen som hade strålbehandlats, och fem som var radikalopererade. 

Samtliga skulle regelbundet kontrollera sitt PSA värde, och inte delta i någon 

pågående aktiv behandling för sin sjukdom. Av de tidigare 27 intervjuade 

männen uppfyllde 23 män urvalskriterierna. Bland dessa valdes 15 män utifrån 

ovan nämnda kriterium, samt att de dessutom vid tidigare intervju bedömts som 

reflekterande berättare om sin livssituation. De män som då tillfrågades 

samtyckte till att delta i en ny intervju. 
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Datainsamling. 

Utvalda deltagare i delstudie I – III kontaktades först per brev och med skriftlig 

information om studiens upplägg, och en förfrågan om villighet att delta.  

Förfrågan och informationsbrev utsändes av männens ansvariga läkare vid 

Urologisk klinik, Onkologisk klinik, eller Kirurgisk klinik vid sjukhus i 

Västerbotten. Med informationsbrevet följde ett svarsbrev och kuvert där de fick 

välja svarsalternativ, vilket var att avstå från erbjudandet eller samtycka till 

medverkan. De män som var villiga att delta accepterade samtidigt att deras 

namn lämnades ut till den person som skulle utföra intervjuerna. Intervjuaren 

kontaktade per telefon de män som anmält intresse för medverkan. Detta för att 

ännu en gång förvissa sig om de var villiga att delta i studien, och att informera 

om studiens syfte. Om männen fortfarande var villiga att delta i studien, bokades 

tid för intervju i männens respektive hem. 

 

Utvalda deltagare i delstudie IV kontaktades först per telefon av intervjuaren, 

för att informera om studiens syfte och uppläggning. De tillfrågades samtidigt 

om de var villiga att delta i ännu en bandad intervju, men denna gång med fokus 

på PSA test. Intervjuerna genomfördes i männens respektive hem. 

 

I samtliga studier (I- IV) i avhandlingen har data insamlats genom bandade 

narrativa intervjuer [jfr.113]. Syftet med intervjuerna i studie I och IV var att 

belysa innebörden av mäns erfarenhet inom respektive områden. I studie II och 

III var syftet att belysa mäns upplevelser av att vara externt strålbehandlad, 

respektive radikalt opererad för lokaliserad prostatacancer. Vid delstudie II 

kompletterades intervjun i hemmet med en telefonintervju, för att få 

upplevelserna förtydligade. Datainsamling till delstudierna genomfördes vid tre 

tillfällen, 1997-1998 [I], 2000-2001 [II, III] och hösten 2005 [IV].  
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Narrativ intervju är en metod för insamling av mångdimensionella data.  

Intervjuer genomförs i form av en dialog där informanten uppmuntras att så fritt 

som möjligt berätta om sina upplevelser och erfarenheter av att leva med LPC. 

Det sker i en samskapande process tillsammans med intervjuaren [113, s. 52 - 

65]. Vid behov ställs kompletterande frågor med syfte att få berättelsen tydlig 

och för att utesluta misstolkningar. Metoden kan erbjuda ytterligare bidrag av 

individuellt perspektiv som inte fångas med enkätfrågor [114]. Ricoeur [115] 

menar att via berättelser kan vi tolka och förstå våra liv och handlingar. Genom 

att berätta om episoder eller upplevelser från livet känner vi igen oss själva. I 

berättelsen skapar vi vår identitet och berättelsen har stor betydelse för vår 

självförståelse. White [116] menar att genom att berätta om sina upplevelser kan 

individen finna eller skapa mening i sin livssituation.  

 

Intervjuerna i delstudie I – III föregicks av en socialiseringsprocess på cirka en 

timme, och i många fall har också hustrun/partnern deltagit i detta samtal. 

Samtalen har framförallt handlat om att intervjuaren berättat om sin 

yrkesbakgrund, studiens syfte, möjligheten att avstå från deltagande i intervjun, 

och vardagliga frågor som aktualiserats under samtalet. Före intervjuerna i 

delstudie IV har samtalen handlat om en introduktion av motivet för intervjun, 

samt möjligheten att avstå från deltagande.  

 

Inför de bandade intervjuerna (delstudie I-IV) förvissade sig intervjuaren om att 

informanten fortfarande var villig att delta i studien. Före intervjuns början 

uppmanade flera män sin hustru/partner att inte vara hemma under intervjun, så 

att samtalet/intervjun kunde ske ostört. I de fall, då hustrun/partnern var kvar i 

hemmet, valde informanten att intervjun skulle ske i ett avskilt rum med stängd 

dörr.  
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För att stimulera och underlätta berättandet vid intervjusituationen ombads 

männen att fritt berätta sina upplevelser av att vara prostatacancerpatient. Under  

intervjutillfället ställdes följdfrågor för att få berättelsen så tydlig som möjligt. 

 

Efter avslutad bandad intervju (delstudie I-III) har cirka 60 minuter använts för 

eftersamtal, där männens frågor och reflektioner givits stort utrymme. Även 

vardagliga spörsmål har också berörts. Eftersamtalen vid delstudie IV pågick 

cirka 1,5 timme, då männen berättade om händelser i sitt vardagsliv som 

inträffat sedan förra besöket. Eftersamtalen har i samtliga intervjuer inte 

bandats.  

 

Efter varje intervju skrev intervjuaren ned sina tankar och upplevelser från 

intervjutillfället som en separat anteckning om mötet med informanten (gäller 

delstudierna II-III).  Anteckningarna gjordes för att vid analysarbetet 

möjliggöra för intervjuaren, att erinra sig den känsla som fanns i mötet med 

informanten (jfr. ”audit trail”, 117, s. 104). Alla bandade intervjuer kodades och 

skrevs sedan ordagrant ut till en text. Skratt, suckar, hostningar och tysta 

perioder noterades också vid utskriften av intervjuerna. Utskrifterna har 

validerats genom att utskrivna texter har jämförts med bandinspelningarna. 
 

Analys av data 

Fenomenologisk-hermeneutisk metod. 
I delstudierna I och IV analyserades texterna kvalitativt med hjälp av 

fenomenologisk hermeneutisk analysmetod inspirerad av Paul Ricoeur’s filosofi 

[118]. Metoden har utvecklats vid Institutionen för omvårdnad, Umeå 

Universitet, och Enheten för omvårdnadsforskning, Tromsö universitet, Norge 

[119], och har tillämpats i andra studier [120, 121]. 

Fenomenologisk-hermeneutisk metod söker att avtäcka den levda erfarenheten 

hos de människor som studeras genom en tolkning av deras berättelser. 
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Tolkningen är en dialektisk process mellan texten och läsaren, mellan förståelse 

av texten som helhet och dess delar, vad texten säger och den värld som texten 

talar om [118,  ss. 87-88]. ´I open myself up to possible modes of being in the 

world, which the text discloses to me‘[120, s.177]. Upplevelsen som levd kan 

inte överföras till någon annan person, den är privat men innebörden/meningen 

av upplevelsen kan förmedlas till andra genom en tolkning [118,  ss. 15-16]. 

Analysen kan genomföras med två olika perspektiv, antingen med ett syfte att 

tolka innebörden av textens budskap, the utterance meaning, eller med syfte att 

avslöja/visa vad berättarens innebörd av berättelsen är, the utterer’s meaning 

[118, ss. 12-13, s. 92]. Ricouer menar att texten har en autonom status. 

Tolkningen i delstudie I och IV söker efter textens innebörd det vill säga “the 

utterance meaning”.  

 

Analysprocessen består av tre olika faser/steg. Första steget, Naiv förståelse kan 

ses som en första tolkning att fånga innebörden i texten som helhet [118, ss. 74-

76]. Analysen inleds med att läsa texten flera gånger och lyssna på de inspelade 

banden från intervjuerna. Den första tolkningen, naiv förståelse behöver 

valideras eller falsifieras i en eller flera efterföljande strukturanalyser. Andra 

steget, Strukturanalys utförs med syfte att förklara vad texten säger, dess 

verklighet, det vill säga bekräfta eller förkasta perspektiven i den första 

tolkningen. I strukturanalysens inledande fas sorteras texten efter dess innehåll 

och delas in i meningsenheter, det vill säga meningar eller textstycken som 

innehållsmässigt hör ihop. Meningsenheterna kondenseras i två steg, först så 

textnära som möjligt till kategorier och sedan till en tolkning av dess innebörd. 

Den senare kondenseringen utgör grund för abstraktion till teman och subteman 

med syfte att belysa innebörden i textens budskap [119]. Ett tema är en tråd av 

innebörd, antingen delar av texten eller hela texten. Tredje steget, Den tolkade 

helheten, ett nytt formulerat perspektiv av textens mening utifrån de möjliga 

perspektiv som finns i ”världen framför texten”. Den slutliga tolkningen ”den 
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tolkade helheten” av texten baseras på den naiva läsningen, strukturanalysen, 

forskarens förförståelse och litteratur som anknyter till tolkningens fynd [118, 

ss. 74-75, 84-85] i relation till forskningens syfte. Analysprocessen är inte linjär, 

utan en cirkulär spiral rörelse fram och tillbaka mellan texten som helhet och 

dess delar [jfr.118, 122], mellan förklaring och förståelse samt mellan 

distansering och närhet.   
 

Kvalitativ innehållsanalys 
I delstudierna II och III analyserades texterna med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys [123], där såväl textens manifesta som latenta budskap söktes. 

Texterna var utskrifter av narrativa intervjuer. Den kvalitativa innehålls- 

analysmetoden är en tolkningsprocess som fokuserar på likheter och olikheter i 

textens olika delar [124]. 

 

Fokus för analysen har varit männens upplevelser av livet efter diagnos och 

behandling för LPC. Texten har analyserats i flera olika steg. Först genomlästes 

all text för att få en uppfattning om innehållet i intervjuerna. Samtidigt som varje 

intervju genomlästes lästes också de anteckningar som intervjuaren gjort efter 

varje intervju, med syfte att återknyta till känslan vid intervjutillfället. Efter 

genomläsningen fortsatte arbetet med att de delar av texten som inte hade något 

samband med studiens syfte exkluderades. Som exempel på sådant textinnehåll 

var historier och berättelser om informantens privata intressen och yrkesarbete. 

Analysarbetet fortsatte med att texten indelades i meningsenheter. En 

meningsenhet kan vara en mening eller ett längre stycke i texten som uttrycker 

en likartad betydelse. Meningsenheterna kondenserades/förtätades och 

abstraherades och etiketterades med en kod. Koderna jämfördes med avseende 

på likheter och skillnader och koder med likartat innehåll sorterades tillsammans 

i kategorier. Kategoriernas syfte var att beskriva ett unikt innehåll i texten, som 

inom sig är överensstämmande, men mellan sig åtskilda från varandra [124, 
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125]. En kategori svarar på frågan “vad” och kan bli identifierad som en tråd 

genom kodernas manifesta budskap [126]. Ett antal olika kategorier framkom i 

respektive delstudie. I det avslutande steget i analysprocessen, lästes varje 

kategori flera gånger och reflekterades över och tolkades med syfte att finna 

textens latenta budskap. Ett antal teman formulerades med syfte att belysa 

upplevelser av att vara behandlad för LPC. Ett tema svarar på frågan “hur”, och 

är en tråd av underliggande innebörd genom, kondenserade meningsenheter, 

kategoriernas koder, och baserad på en tolkning [125]. 

 

Etiska överväganden. 
Etiskt godkännande för alla delstudier har inhämtats hos forskningsetisk 

kommitté/regional etikprövnings nämnd vid Umeå Universitet. Delstudie I (Um. 

Dnr. 97-410), II – III (Um. dnr. 00-056), IV (Um. Dnr. 04-080 M). 

 

En viktig etisk fråga i detta projekt har varit om det är det etiskt försvarbart att 

genomföra intervjuer bland män med prostatacancer, med syfte att belysa 

upplevelser av att leva med obehandlad eller behandlad lokaliserad 

prostatacancer?  Det är välkänt att en cancerdiagnos påverkar individen negativt 

på olika sätt. Kurativ behandling för prostatacancer medför negativa sidoeffekter 

i varierande grad, och under en intervju blir de upplevda negativa effekterna 

verbaliserade. Verbaliseringen i sig kan förstärka den negativa upplevelsen.  

 

Steinar Kvale [127] argumenterar för att informanten i en forskningsintervju 

skall informeras om fördelar och nackdelar med att delta. Intervjuaren i denna 

avhandlings delstudier vill liksom Jan Trost [128] hävda att tolkningen och 

upplevelsen av varje livssituation, dess fördelar och nackdelar är förbehållet den 

intervjuade. Att som cancerpatient, obehandlad eller behandlad, bli utvald för att 

spegla livssituationen bör kunna förmildra de negativa konsekvenserna som 
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verbaliseringen kan medföra. Att få berätta för någon som är intresserad, kan ge 

en större betydelse för den intervjuade än vad som i förväg kan förutses. 

 

Vid förfrågan om att delta i avhandlingens delstudier har informanternas 

möjligheter att avstå poängterats. Vår tolkning har varit, att då de sagt sig vara 

villiga att delta på basis av given information, så har i deras överväganden också 

eventuellt negativa konsekvenser inräknats.   

 

Att som forskare lyssna till någons berättelse innebär en moralisk utmaning, ett 

outtalat krav om att svara an till berättelsen och den som berättar [129]. För att 

kunna tolka och förstå det som berättats behöver lyssnaren gå in i relationen 

med berättaren. Om lyssnaren är vag i sitt sätt att visa gensvar kan detta skapa 

osäkerhet hos informanten. Att svara an till den som berättar handlar om att 

bekräfta den andres berättelse. Frank [130] menar att det som berättas sker i en 

samskapande relation.  

 

Intervjuaren i denna avhandlings har många års erfarenhet av yrkesrelaterade 

relationer i möten med både män och kvinnor med cancerdiagnos. Där har 

situationer av smärta och lidande av fysisk, psykisk, existentiell, social och 

kulturell karaktär varit ett inte ovanligt inslag. Inför varje ny intervju fanns 

därför en erfarenhetsbaserad trygghet inför det ovissa som skulle kunna hända 

under intervjun. Ett sätt att möta informantens speciella behov som uppkommit 

under intervjun, har varit att ge god tid för eftersamtal och med en ambition att 

ha stor följsamhet till informanten under samtalets gång. 

 

I samband med andra intervjutillfället [delstudie IV] fick författaren många och 

tydliga bekräftelser på informanternas positiva upplevelser av att delta i studien. 

Intervjuaren fick också uppleva deras spontanitet och öppenhet i berättandet om 
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sin livssituation, med både positiva och negativa upplevelser, samt deras syn på 

sin sjukdom och behandling några år efter avslutad behandling. 

 

RESULTAT 

Sammanfattning av respektive delstudie  

 

Att leva med obehandlad lokaliserad prostatacancer [I]. 
Syftet med studie I var att med hjälp av sju mäns berättelser belysa innebörden 

av att leva med obehandlad lokaliserad prostatacancer (uLPC). Innebörden av att 

leva med uLPC kan förstås som att leva under en skugga på grund av att 

prostatacancer upplevs som en livshotande sjukdom. Att leva med obehandlad 

LPC betyder: 

 

(1). Att vara ensam med sjukdomsupplevelsen.  

Att ha uLPC beskrivs som att vara ensam med sin upplevelse av sjukdomen. 

Beslutet att bära sin upplevelse ensam, är ett eget val grundat på en uppfattning 

att människor tar avstånd från dem som har cancer. Det är också ett sätt att 

skydda sig från medömkan, och att inte skapa oro hos sina närstående. Männen 

uttrycker sorg över att familjen så sällan frågar hur de mår. Om männen väljer 

att prata om sina funderingar och problem, är detta framförallt med andra män i 

samma situation.  

 

(2). Att vara osäker, rädd och orolig.  

Prostatacancer beskrivs som en aggressiv sjukdom som kan förkorta livet. Att 

vänta och se innebär en rädsla och oro för att få ett besked om att sjukdomen 

blivit mera aktiv och spridit sig. Känslan av osäkerhet varierar mellan en känsla 

av att sjukdomen är under kontroll, till en oro inför att den kan slå till var som 

helst i kroppen. En del män önskar få mer information medan andra väljer att 
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avstå. En del förnekar att sjukdomen och hotet finns kvar i kroppen, medan 

andra väljer att förändra sin livsstil. Strategier för att hantera sin osäkra 

situation, sin oro och rädsla består i olika åtgärder som fysiskt arbete, vara 

ensam i naturen, ibland be till Gud, samt ägna mera tid för samvaro med 

familjen. 

 

(3). En maskulin upplevelse.   

Sjukdomen upplevs ha förändrat männens liv. Manligheten beskrivs som 

begränsad genom försämrad potens, och detta upplevs som en börda för dem. 

Dessa symtom har för de flesta män inte påverkat relationen med sin partner. De 

har svårigheter att tala om sina sexuella problem, och föredrar att diskutera sin 

impotens med andra män.   

 

(4). Läkaren - en följeslagare.  

Rutinkontroller hos samma läkare och som har tid att diskutera olika aspekter av 

sjukdomen, upplevs vara till hjälp för att man ska känna sig trygg, säker och 

tillitsfull. De val som görs i samband med läkarbesök beskrevs utifrån ett ”vi – 

perspektiv”. Männens relation till sin läkare kan förstås som vänskap.   
 

Att leva efter extern strålbehandling av lokaliserad prostatacancer 

[II]. 
Syftet med artikel II var att utifrån tio mäns berättelser belysa upplevelsen av att 

leva efter extern strålbehandling av lokaliserad prostatacancer. Upplevelserna 

belyses i fyra teman;  

 

(1). Att bära den emotionella upplevelsen av sjukdomen ensam.   

Att vara ensam med sina emotionella upplevelser är en självvald strategi, 

baserad på en ovilja att tala om sina tankar och känslor, samt en ovilja att tala 

om de innersta tankarna om sjukdomen, prognosen och framtiden. De flesta män 
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i studien hade inför val av behandling, kontaktat andra behandlade män med PC 

för att kartlägga vilken behandling som var bäst för dem. Under denna 

valprocess upplevde männen sig ensamma. Ingen av männen uppger att de hade 

diskuterat val av behandling med sin fru. Valet av behandling beskrivs som ett 

val mellan pest eller kolera. Att vara i naturen och arbeta fysiskt är strategier 

man använder sig av för att stilla sin inre oro.   

 

(2). En känsla av att bli blottad.   

Känslan av att bli blottad beskrivs utifrån två perspektiv. Det ena är att visa sin 

nakna kropp, det andra är att berätta om sin sviktande erektionsförmåga vid 

möten och samtal med kvinnliga läkare och sjuksköterskor. Denna känsla 

beskrivs av några få män, medan andra beskriver en känsla av blyghet och något 

man får acceptera som patient. En sviktande erektionsförmåga beskrivs som en 

känsla av att vara stympad som man. Erektions problem och sexuella problem 

avslöjas inte i samtal med andra män med LPC, men däremot diskuteras urin 

och tarmproblem. 

 

(3). Strävan efter en känsla att ha kontroll i en ny livssituation.  

Strävan efter kontroll beskrivs utifrån tre perspektiv. Det är en strävan att ha 

kontroll vid strålbehandlingens genomförande, en strävan att ha kontroll av 

sjukdomens utveckling, samt en strävan efter kontroll i det dagliga livet. 

Kontroll över strålexponeringen består i att granska att behandlingen genomförs 

exakt lika från gång till gång. Kontroll av sjukdomen sker genom regelbundna 

PSA tester. Det exakta PSA värdet är viktigt att få, för att kunna jämföras med 

tidigare mätvärden. Enbart ett besked att PSA värdet är bra, är inte tillräckligt 

för att uppleva sig ha kontroll. Ett lågt PSA värde är ett kvitto på lyckad 

behandling och ger en känsla av att vara botad. Förlorad erektionsförmåga, 

tarm- och urinläckage är uttryck för en sviktande kropp. Att veta var toaletten 

finns, registrera mängden intag av vätska per dag, är viktigt för att nå en känsla 
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av kontroll över tarmens och urinblåsans funktion. Dela sina tankar och 

upplevelser med andra LPC män är också ett sätt att få kontroll. 

 

(4). Strävan att förlika sig med en ny livssituation.  

Strävan att förlika sig med den nya situationen är en process där olika ”verktyg” 

används för att försöka glömma ”cancerpatient perspektivet”. De verktyg som 

beskrivs är att finna fysiska aktiviteter som förändrar fokus för männens tankar. 

Leva i nuet och lägga det som hänt bakom sig, och tala med andra män i samma 

situation för att inse att man inte har det värst är andra verktyg. En möjlighet att 

få träffa samma läkare och personal vid behandling och kontrollbesök, samt att 

ha tilltro till den medicinska vetenskapen är ytterligare verktyg för att förlika sig 

med sin situation.    
 

Att leva efter radikaloperation av lokaliserad prostatacancer [III]. 
Syftet med artikel III var att utifrån tio mäns berättelser belysa upplevelser av 

att leva efter radikaloperation av lokaliserad prostatacancer. Upplevelserna 

belyses i fyra teman:  

 

(1). Att bli en förändrad man.  

Upplevelsen av att bli förändrad som man, kan förstås som en konsekvens av 

behandlingens sidoeffekter, vilket kan vara urininkontinens och erektil 

dysfunktion. Den upplevda förändringen beskrivs utifrån tre perspektiv. De är 

förändrade kroppsfunktioner, en förändrad väg i livet, och en förändrad 

självkänsla. Livet efter behandling innebär en längtan efter det liv som fanns 

före diagnosen. Erektionsproblem medför att man känner sig stympad, och detta 

har radikalt förändrat sexuallivet, vilket beskrivs med en känsla av sorg. De 

beskriver en upplevelse av att inte vara en hel man. Sju män brottas 

känslomässigt med detta problem. För de män som har urinläckage, är detta 

problem vanligtvis relaterat till fysiska aktiviteter som till exempel tunga lyft. 
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Fysisk styrka är för männen förenad med en känsla av välbefinnande, medan 

sviktande fysisk förmåga beskrivs med en känsla av sorg. 

 

(2). Strävan att nå en känsla av kontroll i en ny livssituation.  

Strävan efter kontroll beskrivs utifrån två perspektiv. Det ena är kontroll över 

den sviktande kroppen och det andra är över sjukdomens utveckling. Kontrollen 

av den sviktande kroppen har fokus på erektions och inkontinens problemen. 

Vid UI handlar denna kontroll om vätskeintag, klädsel, blöjor och risk för att 

lukta urin. Regelbundna PSA test och registrering av värdenas utveckling, samt 

samtal med andra män med PC om upplevelser av sjukdomen och 

behandlingens sidoeffekter, ger en känsla av kontroll över sjukdomen. Den 

fysiska förmågan testas av männen genom fysiskt arbete. 

 

(3). Att hantera en ny livssituation.  

Att hantera den nya livssituationen beskrivs utifrån tre perspektiv. Det är att 

berätta för familjen och vännerna om sin nya situation, att se framåt och planera 

för framtiden, och att lära sig hantera oro och ångest. Att informera familj och 

vänner om sin prostatacancer beskrevs som viktigt. Många män upplever tankar 

på framtiden som oroande, ångestskapande och med en känsla av vemod. 

Samtidigt uttrycker man en önskan och ett hopp om ett liv fritt från cancer. De 

flesta män behöll sina innersta tankar om livet, framtiden, prognosen och livets 

slut för sig själva. Fysiska aktiviteter av varierande slag, som att vara i naturen, 

spela golf, musicera eller lyssna på musik, samt social samvaro är aktiviteter 

som beskrivs minska oro och ångest.  

 

(4). Strävan att förlika sig med en ny livssituation.  

En del av livet efter operation beskrivs som en strävan att nå en förlikning med 

den nya livssituationen. Det kan förstås som en process, ett sätt att nå nästa steg 

i den nya livssituationen. De strategier som beskrivs är en strävan att leva i nuet 
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och att prioritera det som förhöjer livskvalitén. Ytterligare faktorer att nå 

förlikning är att veta att doktorn har rekommenderat behandlingen, och att 

cancern genom operation är borta. Viktigt för känslan av trygghet, säkerhet vid 

återbesök hos läkare är att man får möta samma person som tidigare. Alla män i 

studien beskriver att man har omvärderat sitt liv efter sjukdomens debut, 

angående vad som är viktigt och värdefullt.  

 

Innebörd av PSA test för män med lokaliserad prostatacancer efter 

behandling [IV]. 
Syftet med artikel fyra var att utifrån femton mäns berättelser belysa innebörden 

av PSA test efter behandling för LPC. Det kan beskrivas som en säkerhetslina 

att hålla sig fast vid när man undrar om sjukdomen är aktiv i kroppen, eller om 

behandlingen varit botande. Analysens tre teman är:  

 

(1). En spänd väntan.  

En spänd väntan är en väntan med varierande grad av spänning, från en 

gnagande osäkerhet före PSA testet, till en lättnad och avspänning när besked 

om normalt PSA värde anlänt. Spänningens intensitet och grad är relaterad till 

hur lång tid som gått efter behandling och tidigare resultat av PSA test. Tiden 

mellan avslutad behandling och innan besked från första PSA testet erhållits, 

beskrivs som en period av spänd väntan. Spänningen är relaterad till rädslan för 

den livshotande och oförutsägbara cancersjukdomen, och undran huruvida 

värdet sjunkit eller stigit. Stigande värde uppfattas som misslyckad behandling. 

 

(2). Ett värde som visar kroppens status.  

PSA värdet är ett verktyg för att ha självkontroll av cancerns aktivitet i kroppen 

efter behandling. PSA värdet är ett exakt värde, som visar kroppens status.  
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Temat har två subteman: 

 

Ett besked om den tysta kroppen 

Före diagnos hade man inte uppfattat några symtom eller felsignaler från 

kroppen. Denna erfarenhet betyder att prostatacancer är en oförutsägbar och 

”tyst” sjukdom för männen. Den egna upplevelsen av att vara frisk efter 

behandling är inte nog, för att uppnå en säker känsla av att vara botad. PSA 

värdet är ett sätt att få besked om den ”tysta kroppens status”. 

 

Ett besked om den symtomgivande kroppen: 

Efter behandling av prostatacancer är varje tecken och symtom i kroppen en 

grund för funderingar om det är sjukdomen som kommit tillbaka. Detta innebär 

en tilltagande oro och misstanke om en spridning av sjukdomen. PSA test i 

denna situation är tolkad som ett sätt att få ett objektivt besked om kroppens 

tillstånd. 

 

(3). En möjlighet att fånga cancern i god tid.  

Så länge regelbundna PSA test pågår och värdena är stabila, finns inget behov 

av att möta någon doktor. Om testperioderna inte är regelbundna skapar detta en 

osäkerhet med oro, ångest, rädsla för cancerspridning, och tilliten till vården 

minskar. Ifall PSA värdet skulle stiga, finns möjlighet att snabbt nå en läkare för 

kontroll. Om det då konstateras att sjukdomen återkommit, upplevs ändå en 

känsla av att man fångat sjukdomen i tid för fortsatt behandling. Regelbundna 

PSA test ger en möjlighet att uppleva trygghet och säkerhet, och ifall värdena 

stiger finns en känsla av att vara i tid. 
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METODREFLEKTION 
Avhandlingen baseras på kvalitativa studier. Urvalskriterier för deltagande i 

delstudierna gjordes hos en åldersmässigt relativt likvärdig grupp och för övrigt 

friska män, för att fånga det specifika i att leva med obehandlad eller behandlad 

lokaliserad prostatacancer. Datainsamlingen har skett genom narrativa intervjuer 

där informanterna uppmanades att berätta om sina upplevelser i syfte att få ett 

”inifrån perspektiv” av att leva med sjukdomen.   

 

Eftersom författaren är en man, uppstår frågan om män skall intervjua en män. 

Trost [128] menar att om en man intervjuar en annan man finns risk att 

intervjuaren kanske undviker att ställa självklara frågor, och att man tar mycket 

för givet av de perspektiv som redovisas. Denna insikt försökte författaren ta 

med inför intervjuerna, och följdfrågor ställdes också under berättelsens gång i 

syfte att klargöra det som uppfattades otydligt eller svårtolkat.  

 

I delstudie II framkommer att vissa män upplever det lättare att samtala om 

erektions problem då samtalspartnern är en manlig person. Detta kan tolkas som 

att i frågor som berör mannens sexualliv är det en fördel om intervjuaren är en 

man.  

 

Hemmet som plats för intervju har valts av författaren, utifrån uppfattningen att 

en trygg miljö är en förutsättning för en bra berättelse. Hemmet uppfattas ofta 

som en trygg miljö i motsats till en institution eller liknande plats [jfr.128, s. 44]. 

I informantens hem är forskaren gäst, och detta skapar andra förutsättningar för 

relationen vid intervjutillfället, än om det omvända förhållandet råder. Kvale 

[127] menar att forskaren har en maktposition till dem han/hon intervjuar, vilket 

på olika sätt kan påverka vad som sägs under intervjun. Valet av narrativ 

intervju där informanten själv väljer vad han vill berätta om i sin livssituation, 

kan möjligen stärka informantens position. Hemmet som plats för intervjun kan 
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mildra denna ojämna maktbalans. Forskarens förhållningssätt till informanten 

före, under och efter intervjun påverkar också denna maktbalans. Författaren har 

många års erfarenhet av samtal med patienter i olika åldrar och med varierande 

behov. Erfarenheter av dessa möten är att samtalets kvalité och karaktär 

påverkas av den tillit och förtroende som patienten har till den som lyssnar. Ett 

sätt att skapa ömsesidig tillit och förtroende är bland annat genom en 

socialiserings process. Under samtalets gång är det viktigt med följsamhet till 

den person man möter, för att det fortsatta samtalet ska behålla sin goda karaktär 

[jfr.131, ss. 243-248].  

 

I delstudierna I - III valde författaren att avsätta cirka en timme för 

socialiseringsprocess inför intervjun. Eftersamtal efter varje intervju pågick 

under ytterligare cirka en timme. Det var ett medvetet val för att lyssna in den 

intervjuades tankar, upplevelser och frågor, och för att nå följsamhet till den 

process som intervjun skapat. En del män behövde stöd och uppmuntran av 

allmänmänsklig karaktär under detta eftersamtal.  

 

Vid intervju IV hade författaren vid tidigare tillfälle träffat informanterna, och 

därför valdes en mycket kort introduktion av syftet med intervjun innan den 

genomfördes. Eftersamtal pågick under cirka 1,5 timme. Återbesöket av 

författaren beskrevs av många män som en positiv återkoppling till tidigare 

intervju. En del män uttryckte också en önskan om fler återbesök. 

 

Informanten är i centrum vid ett intervjubesök och behöver tid för att delge sina 

tankar, erfarenheter, frågor och intressen som finns i hans livssituation. 

Eftersamtal gjordes med syfte att bekräfta informantens betydelse, både som 

medmänniska och informant. 

 

En stor fördel vid analys av textmaterialet, var att författaren också var den som  
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intervjuade alla informanter. Intervjuer för datainsamling till respektive 

delstudie har i huvudsak skett endast en gång. Om flera intervjuer med samma 

informanter hade genomförts, hade sannolikt ytterligare perspektiv på deras 

upplevelse framkommit.  

 

Forskningsresultat granskas vanligtvis utifrån dess giltighet och tillförlitlighet. 

Vid resultat framtagna på basis av kvalitativforskning sker bedömningen av 

resultatens tillförlitlighet utifrån begrepp som trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet [jfr.131, ss. 362-363].  

 

I delstudierna I och IV har tolkning av textens innebörd skett genom en 

fenomenologisk hermeneutisk analysmetod. Ricoeur menar att tolkning av text 

kan göras på flera olika sätt men alla tolkningar är inte trovärda [jfr.118, s.76]. 

Tolkning av texter i denna avhandling har validerats i en process där olika 

tolkningar prövats mot varandra, ifrågasatts, och efter diskussioner med 

forskargruppens medförfattare har en slutlig tolkning valts [jfr.118, s.203]. 

 

I delstudie II och III har tolkning av texternas manifesta och latenta budskap 

skett genom en kvalitativ innehållsanalys. Oavsett använd metodik handlar 

trovärdigheten i tolkningen om, att presentationen av datainsamling, analys och 

resultat beskrivs, så att läsaren kan följa analysens gång och hur resultatet vuxit 

fram och anknyter till studiens syfte [125,131]. Bedömning av resultatets 

trovärdighet underlättas om teman och subteman innefattar citat från 

originaltexten, som en bekräftelse på beskrivningens trovärdighet [jfr.128, 

s.113]. Trovärdigheten förstärks om resultatet/resultaten bekräftas med 

igenkännande av exempelvis andra män som delar motsvarande situation som 

informanterna.  
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Överförbarhet av forskningsresultat i delstudierna II -III kan ha en begränsning 

i jämförelse med män med annan kulturell bakgrund. Delstudiernas resultat 

fokuserar på männens upplevelser av behandling och sidoeffekter av behandling, 

och här kan kulturella traditioner och synsätt påverka upplevelsens karaktär. Då 

resultat från delstudierna redovisats i Sverige, har bekräftelser från män med 

prostatacancer muntligt framförts till författaren. Dessa män har upplevt 

resultatredovisningen som en beskrivning av sin egen livssituation. Detta 

igenkännande kan tolkas som ett uttryck för att resultaten av delstudierna har en 

överförbarhet och giltighet.  

 

För att tillgodose studiernas pålitlighet har delstudiernas uppläggning, urval av 

informanter och genomförande, diskuterats och analyserats tillsammans med 

författarens handledare. Analys av texter och tolkningar har även diskuterats och 

kritiserats vid forskningsseminarier. 

 

Polkinghorne [132] menar att om begreppet validitet ska användas i narrativ 

forskning, bör det återfå sin ursprungliga betydelse som välgrundad och hållbar. 

Kvale [133] menar att begreppet validitet är en social konstruktion, eftersom 

kunskap skapas mellan personer. Sanning konstitueras genom dialog där olika 

tolkningar diskuteras och förhandlas mellan individer i ett samhälle.  

 

Begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet som här diskuterats, 

uppfyller kraven att vara välgrundade och hållbara enligt författaren.  
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REFLEKTIONER. 

Att leva med risk för spridning av sjukdomen 
En cancerdiagnos beskrivs av alla män i denna avhandling, som dramatisk och 

ett hot mot livet, och har en känslomässig påverkan av framtidsperspektivet. I 

det upplevda hotet finns en rädsla för att livstiden kan bli begränsad, och detta 

skapar oro, ångest och stress hos den drabbade [21-23]. Prostatacancer beskrivs 

som en livshotande, oförutsägbar sjukdom utan tidiga symtom [jfr. delstudie 

IV]. Efter beskedet om sjukdomen förflyttas livssituationen känslomässigt under 

en skugga eller närmare ett livshotande område, [jfr. delstudie I-III]. Efter 

cancerbeskedet är det svårt att bortse från den ovisshet som hör till denna 

sjukdom. 

 

Mehta et al. [134] visar att rädslan för återfall av prostatacancer är en börda att 

leva med både före och efter behandling. Lisbeth Sachs [135] visar utifrån 

samtal med kvinnor drabbade av ärftlig bröstcancer, att de har en oro som gäller 

både dem själva och deras döttrar. Oron handlar om risken att sjukdomen kan 

sprida sig okontrollerat i kroppen, och att arvsanlag för bröstcancer även kan 

finnas hos döttrarna. Bland informanterna i delstudierna II och III fanns tankar 

hos vissa män att arvsanlag kunde vara en möjlig orsak till deras sjukdom.  

 

Att leva med en risk kan förstås som en osynlig fara som när som helst kan bli 

verklighet. Denna osäkerhetskänsla av att sjukdomen kan sprida sig, skapar 

känslor av otrygghet och osäkerhet. I dessa känslor finns en strävan hos männen 

att nå en upplevelse av kontroll av sjukdomen [jfr. delstudie II-IV, 55]. Efter 

avslutad behandling finns en känsla av osäkerhet inför risken att en aktiv tumör i 

prostata kan finnas utan att ge symtom. Den egna kroppens signaler om att vara 

frisk, är ingen garanti för att sjukdomen inte existerar.  Man lever känslomässigt 

i ett gränsland där man betraktar sig som varken sjuk eller frisk. Känslan av att 

vara frisk dominerar dock. Känslan av att ha kontroll över sjukdomen är viktigt 
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för att osäkerheten skall minska. Ett verktyg för att nå trygghet och säkerhet är 

regelbundna PSA test, samt att värdet under lång tid varit lågt och stabilt [jfr. 

delstudie IV]. En tilltro till att PSA värdet speglar sjukdomens tillstånd är en 

förutsättning för att nå trygghet [jfr. delstudie IV]. Thompson et al. [106] visar, 

bland 71 patienter med tumördiagnos, att de som hade en högre känsla av 

kontroll var mindre nedstämda, trots en negativ fysisk och psykosocial situation.  

 

I delstudie I framkommer att en cancerdiagnos upplevs stigmatiserande, och 

detta finns även beskrivet i andra studier [24,26]. I upplevelsen av stigmatisering 

finns en rädsla att mista sina vänner, utsättas för medömkan av andra, samt att 

familjen ytterligare skall belastas om diagnosen avslöjas. Medömkan beskrivs av 

många män som något mycket negativt. Denna reaktion på andras medömkan 

kan vara uttryck för en manlighetsbild, där ältande av känslor är uttryck för 

svaghet eller vekhet, och valet att själv bära sin upplevelse är uttryck för styrka 

och stabilitet [jfr.107]   

 

Information 
Efter diagnosbesked ställs männen inför uppgiften att välja behandling för sin 

sjukdom, och detta görs utifrån den information de fått av sin läkare. Flera 

studier visar på varierande grad av brister i hur man uppfattar denna information 

[jfr. delstudie III, 74]. Kelsey et al. [136] framhåller i en kvalitativ studie att det 

finns brister rörande informationen om bland annat riskerna för sidoeffekter 

efter behandling. Boberg et al. [137] visar att mäns största behov av information 

gäller sjukdomen och behandlingens sidoeffekter, och om risken för återfall 

efter behandling.  

 

Information av vårdens företrädare till patienten skapas i en interaktion. I ett  

samtal skapas innehållet i informationen gemensamt av parterna och kan aldrig 

överföras till en annan person i opåverkat skick. Given information tolkas av 
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den som är mottagare, och därför är dess konsekvenser svår att överblicka för 

den som ger informationen [jfr.138]. Att ge information inför val av behandling 

är ansvarsfullt och kan ha stor betydelse för fortsatt liv och livskvalité. Second 

opinion är ett sätt att förstärka den medicinska informationen. Ifall detta 

rutinmässigt erbjuds män med nydiagnostiserad LPC, och information ges av 

både urolog och onkolog läkare, uppstår mindre utrymme för 

informationsbrister. En bred och adekvat information innebär ett bättre 

faktaunderlag för att göra ett eget beslut. Socialstyrelsen [34] pekar på 

fördelarna med second opinion och påtalar betydelsen av att detta möjliggörs för 

patienten.  

 

En nypublicerad studie [139] med fokus på patienter med prostatacancer, visar 

att variationen i deras val av behandling mera tyder på skillnader i den 

information man fått, än på en bakomliggande egen reflektion. Männen i studien 

menade att behandlingens sidoeffekter var viktiga, men få angav att detta 

slutligen avgjorde deras val. Detta resultat styrker behovet av en allsidig och 

adekvat information inför val av behandling. 

 

Val av behandling utifrån en riskbedömning 
Flera män i delstudie II upplever val av kurativbehandling som ett val mellan 

pest eller kolera på grund av sidoeffekterna. Val av behandling görs utifrån en 

egen riskbedömning angående lämpligt behandlingsalternativ. I denna 

bedömning ingår en osäkerhet inför att inte bli botad samt en risk för 

behandlingens sidoeffekter, till exempel erektions problem, urinläckage eller 

tarmläckage. Sidoeffekterna innebär en förlust av kontroll över kroppen, och om 

behandlingen upplevs misslyckad ökar risken för egen skuldbeläggning.  

 

Män i delstudie II väljer behandling bland annat efter samtal med andra män  
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som behandlats för prostatacancer. Avgörande för deras slutliga val är deras 

uppfattning om vilket behandlingsalternativ som skulle kunna ge minsta risk för 

negativ påverkan på erektionsförmågan. De anser att extern strålbehandling är 

det bästa alternativet. Männens tilltro till strålbehandling och dess effekt är stor, 

trots att man inte anser sig ha kännedom om behandlingens effekt på tumören, 

och att det inte på ett enkelt sätt går att förstå strålarnas passage genom kroppen. 

 

Prostatektomi väljs av män i delstudie III därför det onda i kroppen blir 

avlägsnat vid en operation, men också för att läkare sagt att man själv skulle 

välja detta alternativ. Risken för att tumören inte ska bli avlägsnad vid en 

operation bedöms som liten, eftersom man har en tro och övertygelse om att 

operatören ska göra ett bra arbete.   

 

Leva med sjukdomen och behandlingens sidoeffekter 

Strategier 
Mäns bild av hur en manlig person ska vara, kan tolkas som en viktig grund för 

hur män i denna avhandling hanterar sin situation [jfr.140]. I delstudie I-III 

väljer man att dölja problem och obehag av sjukdomen hellre än att söka 

sympati hos andra. För vissa män kan hustrun vara den enda som är informerad 

[jfr.54, 61, 140,141]. Newman [142] menar att män till det yttre är känslolösa, 

därför att ifall man uttrycker sina känslor och sin rädsla kan detta innebära en 

förlust av manligheten. 

 

Ett viktigt förhållningssätt hos männen i avhandlingen, är att försöka undvika att 

grubbla och fördjupa sig i den uppkomna situationen. Detta anses vara 

destruktivt och istället väljer man nuets perspektiv för det dagliga livet. Att leva 

i nuet är för dem ett skydd mot destruktiva tankar om en oviss framtid. Ingen 

förnekar upplevelser av förtvivlan, oro och ångest, men det beskrivs som viktigt 

att snabbt komma bort från detta. Att grubbla över livet skapar enbart en dyster 
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sinnesstämning. Fysiskt arbete däremot beskrivs som en viktig strategi, för att få 

andra perspektiv för sina tankar, sin oro över sjukdomen och framtiden. Vid 

fysiskt arbete fokuseras tankarna på annat än sjukdomen och detta upplevs som 

viktigt för dem. Att skifta tankarnas perspektiv kan ses som en fortlöpande 

dialektisk process mellan individen och den livsvärld han befinner sig i. Detta 

perspektivskifte skapar en förutsättning för att begränsa och förändra 

upplevelsen av sjukdomen och livssituation [jfr.143]. Att kunna använda sina 

kroppskrafter i ett fysiskt arbete kan samtidigt skapa känslan av att man inte 

förlorat denna del av sitt manliga patos.  

 

Kroppsarbete i sig är ett sätt att kontrollera om sjukdomen har eller har haft 

någon negativ påverkan på kroppskrafterna. Arbetsförmåga och minnen av 

tidigare kroppslig förmåga är central för upplevelsen av den egna identiteten 

[144]. Genom kroppen upplever människan sin vardag, och genom kroppen 

försöker också individen bevara en slags självbild, identitet och värdighet [145]. 

I delstudierna I-III framkommer att man ser fysiskt aktivitet som ett sätt att nå 

ro och vila för sitt själsliv.  

 

Förlust av kontroll av kroppen 
Urinläckage, erektionsproblem och tarmläckage är sidoeffekter av kurativ 

behandling och som ger negativ påverkan på det dagliga livet. Urinläckage kan 

medföra stora inskränkningar både för den fysiska arbetsförmågan och för det 

sociala umgänget [jfr. delstudie III]. Tarmläckage och även lättare urinläckage 

skapar ett behov av kontroll över var toaletter finns i närheten till den plats där 

man befinner sig. 

 

Erektil dysfunktion beskrivs som en känsla av att vara stympad som man  

[jfr.delstudier I – III. Denna känsla kan tolkas som en förändrad självkänsla och 

identitet. Maurice Merleau-Ponty [146] poängterar att kroppen inte bara 
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upplevs, den är också grunden för upplevelsen och utgångspunkten för hur 

människan upplever världen. Upplevda skador, sjukdom, defekter och kroppsligt 

förfall har effekter på individens upplevda identitet. Bokhour et al.[147] visar att 

ED:s påverkan på mannens livskvalité är relaterad till fyra olika områden; 

sexuell intimitet, samvaro med kvinnor, sexuella föreställningar och fantasier, 

och uppfattning av sin manlighet. 

 

Sexuella relationer är en del av människans intimitet [148]. En sviktande kropp 

på grund av sjukdom eller funktionshinder innebär en förändrad identitet, ”loss 

of self” [149]. Ju större den förlorade kontrollen över kroppens förmågor 

upplevs, ju större sannolikhet är det att individen lider. Ur upplevelsen av 

sjukdomen utvecklas ett lidande över en förändrad identitet. Denna upplevda 

identitetsförändring kan begränsa individens liv. Faran med att leva ett begränsat 

och inskränkt liv är att individen kan utveckla en flykt in i sjukdomen, vilket 

formar individens självuppfattning [jfr.149] 

 

Levy [150] menar att sexualiten hos äldre under lång tid varit tabubelagd och 

osynliggjord. I en svensk studie [151] framkommer att yngre personer har en 

mer positiv syn på sexualitet hos äldre än vad äldre personer har. Tidigare har 

sexuell avtagande förmåga uppfattats som en del i människans naturliga 

åldrande. Där har både sexuell lust och aktivitet följt en så kallad ålderstrappa 

[150]. Dagens bild på avtagande sexuell aktivitet hos en man är fokuserad mot 

ett patologiskt tillstånd som kräver medicinska åtgärder. Efter tillkomsten av 

potensläkemedel anser Marhall & Katz [152] att man inte längre talar om manlig 

impotens utan om erektil dysfunktion. Det är en skild åkomma från det naturliga 

åldrandet, och kan elimineras med läkemedel. 

 

Vara en förändrad man 
Erektil dysfunktion efter behandling för LPC har en känslomässig påverkan  
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på mannen. Känslan av att vara en börda för andra kan finnas. Den kan ha sin 

grund i att han inte längre har en identitet som är grundad på tidigare förmågor, 

aktiviteter, eller intressen. Hos en man med erektionsproblem kan känslan finnas 

att han inte längre förmår uppfylla egna krav och önskningar, och som han 

menar ingår i relationen med sin partner. En del i denna relation kan vara ett 

aktivt sexualliv, och när detta påverkas negativt kan en känsla uppstå av att vara 

en börda för partnern [jfr.149]. Flera män i avhandlingen uppger att hjälpmedel 

för att upprätthålla ett aktivt sexualliv testats, men fungerar inte eller upplevs 

som för problemfyllt.  
 

Några män i delstudie II upplevde sig blottade när de var avklädda och när de 

skulle berätta om sina sexuella problem för kvinnlig personal. Att som äldre 

man berätta för andra om sina sexuella problem, kan innebära en rädsla att 

uppfattas som ”snuskgubbe” [jfr.150]. Ett annat möjligt perspektiv bakom 

upplevelsen av att känna sig blottad, kan vara att man avslöjar defekter som kan 

stå i konflikt med den maskulina idealbild man bär på [jfr.109, 54, 61]. 

Liknande upplevelser beskrivs inte vid samtal med manlig personal. Några 

informanter menar att det måste vara lättare för en man att förstå vad det innebär 

att inte kunna få erektion. Jämförbara upplevelser vid exponering av sin nakna 

kropp finns beskrivna hos kvinnor vid besök hos manlig gynekolog [jfr.153]. 

Detta visar på betydelsen av att både män och kvinnor finns i vården.   

 

De män som anger urinläckage som ett stort problem behöver flera gånger per 

dag byta blöjor och kläder. Man beskriver en rädsla för att lukta urin, och de 

som upplever detta väljer ibland att avstå från sociala kontakter. Vardagslivets 

struktur har förändrats, den egna upplevelsen av en fungerande kropp har brutits 

och känslan av att vara en förändrad man har tillkommit.  

Att avstå från socialt umgänge beror inte på förändringar i relationen eller 

vänskapen, utan på grund av UI problemen och en rädsla för att vara till besvär 
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för andra. Detta kan tolkas ha sin grund i att man primärt vill värna om sin 

integritet. Social isolering framkallar en känsla av ensamhet, och att i denna 

situation ha en eller flera personer att dela sina tankar och upplevelser med, kan 

vara av stor betydelse [jfr.149]. 

 

Socialt och emotionellt stöd 
Känslomässigt stöd är viktigt för de flesta cancerpatienter och kan ges av olika 

personer [154]. Betydelsen av att tala med andra män med samma sjukdom och i 

samma situation har även belysts i annan studie [jfr.18]. Vid dessa samtal har 

man jämförbara positioner, är beroende av varandra och har ett intresse av att ta 

del av varandras problem, tolkningar och erfarenheter. Dessa förtroliga samtal 

kan vara ett stöd och ett sätt att få kontroll i sin osäkra situation. En brist på detta 

förtroliga stöd kan fördjupa känslan av utsatthet och sårbarhet [jfr.143]. 

 

I en nära relation kan det vara svårt att berätta om sina innersta upplevelser och 

tankar, på grund av hänsyn till dem som är känslomässigt nära. I samtal med 

andra män med prostatacancer finns en identifiering. Den är baserad på att man 

är i samma situation, samma kön och att man stöder och bekräftar varandra [jfr 

delstudie II, 18]. Vid samtal med män i exempelvis urologklinikens väntrum 

finns en ömsesidig identifiering, men inte samma känslomässiga prägel som 

möten med närstående och vänner. I samtal med närstående och vänner finns på 

grund av hotet mot livet, en koppling till livets slut, och som kan förstärka det 

känslomässiga engagemanget och försvåra samtalets karaktär.  

 

Kelsey et al. [136] visar i sin studie att män såg familjen och i synnerhet hustrun 

som en nyckelperson för sitt sociala stöd. Dessa män föredrog att få sitt stöd 

inom familjen, men vänner och arbetskamrater var också viktiga för dem. Andra 

studier bekräftar familjen som ett viktigt stöd, men visar också på det stöd som 

regelbundna kontroller av sjukdomen ger [jfr.23]. Individens livskvalité 
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påverkas av den egna livssituationen [155,156]. Män med en livspartner hade 

mindre mentala problem, lägre stressymtom och ett bättre socialt välbefinnande 

efter operation än de utan partner [155]. De flesta män i denna avhandling var 

gifta och levde med sin hustru. 

 

Helgason et al. [157] visar att cirka en fjärdedel av män med erektil dysfunktion 

upplevde sig emotionellt isolerade, eftersom de saknade någon att dela sina 

känslor med. Män som saknade detta stöd redovisade sämre livskvalité och mera 

fysiska besvär.   

 

Att skapa mötesplatser som ger utbyte av tankar, upplevelser och förtroliga 

samtal med personer i motsvarande situation [jfr.18], bör utifrån denna 

avhandling förstås som en viktig del i omvårdnaden för män med prostatacancer. 

Det är det viktigt att samtalen och utbytet av upplevelser och erfarenheter sker 

utifrån individens intressen och behov för att avsett resultat ska uppnås [jfr.157].  

 

Att förlika sig med den nya livssituationen  
Strävan efter att förlika sig med den nya livssituationen efter diagnos och 

behandling, är en process där olika samverkande faktorer bidrar. Några av dessa 

faktorer är att tro på den medicinska vetenskapen, ha tillit till sin doktor, leva i 

nuet och uppleva sig botad [jfr delstudie II och III]. Dessa faktorer kan tolkas 

som viktiga för upplevelsen av känslan av trygghet och säkerhet i den situation 

man är, trots att den i sig beskrivs som otrygg. Delstudierna II och III visar 

också på andra faktorer för förlikningsprocessens fortskridande, som bland annat 

möjligheten att få träffa samma läkare som vid tidigare besök. Detta beskrivs 

som en viktig trygghetsfaktor. Ett annat viktigt verktyg för att nå förlikning är 

sannolikt den säkerhetslina som regelbundna PSA test innebär. Att efter avslutad 

primärbehandling under lång tid ha låga och stabila PSA värden, beskrivs som 

en viktig faktor för att nå en känsla av säkerhet [jfr. delstudie IV]. 
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Diagnosen prostatacancer  
Besked om diagnosen prostatacancer kan utifrån denna avhandling tolkas som 

ett traumatiskt besked. Livet och framtiden upplevs oviss eller hotad och dessa 

upplevelser är förenliga med beskrivning av en traumatisk kris [jfr.158, s. 41]. 

En traumatisk kris kan definieras utifrån vilket trauma som orsakat krisen eller 

utifrån dess innebörd och betydelse för individen [jfr.159, s.120].  

 

Män i denna avhandling redovisar en livssituation bestående av osäkerhet, 

otrygghet och med inslag av oro, ångest och med en rädsla för att sjukdomen 

kan beröva dem livet genom risken för spridning. Dessutom har PC 

behandlingen negativt påverkat förmågan att kontrollera vissa kroppsfunktioner, 

och hos många män har behandlingen negativt påverkat deras självkänsla och 

identitet som man.  

 

Behovet av trygghet och säkerhet i den nuvarande situationen är viktigt, och de 

beskriver olika faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet. En känsla av 

egen kontroll i den nya livssituationen beskrivs ha samband med känslan av 

trygghet och säkerhet. Männens sätt att hantera sin nya livssituation och strävan 

att förlika sig med en ny livssituation kan tolkas som olika komponenter i en 

bearbetning av en traumatisk kris [jfr.158 s.44, 159 s.150].  Männens sätt att 

känslomässigt hantera sina upplevelser kring sjukdomen och framtiden, kan 

tolkas ha sin grund i den enskilde mannens föreställning av hur en maskulin 

person bör vara. En strävan att förlika sig med den nya situationen kan tolkas 

som ett uttryck för en process till en nyorientering av sin livssituation, efter 

diagnos och behandling för lokaliserad prostatacancer [fr.158, s.44,159, s.150]. 

 

Slutsatser 

Slutsatser från denna avhandling är att män med LPC upplever att sjukdomen är 

livshotande, opålitlig, oförutsägbar, och en tyst sjukdom utan tidiga symtom. 
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Vidare framkommer att efter kurativ behandling för LPC beskriver man i 

varierande grad en försämrad kontroll av kroppens funktioner på grund av 

behandlingens sidoeffekter. För många har sidoeffekterna negativt påverkat 

deras självkänsla och identitet. Tidvis upplever man oro, ångest, osäkerhet, 

otrygghet och rädsla att sjukdomen skall sprida sig.  

 

Av resultaten framgår att man väljer att helst leva sitt liv i nuet och undviker 

framtidens perspektiv, därför det upplevs ovisst och skapar oro och ångest. Vid 

oro och ångest beskriver man fysiskt arbete eller aktivitet som en strategi för att 

uppleva lättnad, och som ett sätt att förflytta tanken bort från sjukdoms- 

perspektivet. Samtal med andra som har prostatacancer beskrivs som viktigt, 

både för information och för att ha kontroll över sin situation. I den osäkerhet 

man lever i, strävar man efter egen kontroll av sjukdomens utveckling. Detta för 

att kunna nå en känsla av trygghet. Att få träffa samma läkare som vid tidigare 

besök beskrivs som en säkerhet. Regelbundna PSA test är en upplevd 

säkerhetslina där PSA värdet speglar sjukdomens tillstånd. Den egna 

upplevelsen av att vara frisk utgör ingen säker grund för känslan av trygghet och 

säkerhet.  

 

De innersta tankarna om livet, döden och framtiden väljer man att bära inom sig. 

Detta förhållningssätt kan tolkas som att det är frågor som tillhör individens 

högst privata liv, och därför inte avslöjas för andra. Förhållningssättet kan också 

tolkas utifrån ett maskulint perspektiv, som inte exponerar känslor av svaghet, 

sårbarhet och defekter [jfr. 61].  

 

Strävan att förlika sig med den nya situationen efter diagnos och behandling kan  

tolkas som ett uttryck för en nyorientering av livssituationen efter en traumatisk 

kris.      
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Kliniska implikationer  
I ett utifrånperspektiv kan männens förhållningssätt till sin nya livssituation 

tolkas som att de inte har speciella behov efter diagnos och behandling. De 

redovisar sparsamt sina behov, men bär på frågor och oro för framtiden som 

sällan blir uttalade. Avhandlingen visar att männens behov kan antas vara större 

än vad de själva ger signaler om. Viktigt är förståelsen för vad den enskilde 

mannens maskulina bild kan betyda, för hans förmåga eller oförmåga att 

uttrycka sina innersta känslor och behov. Män har behov av att möta andra män i 

samma situation för att utbyta tankar, frågor och erfarenheter. Att skapa 

mötesplatser för denna patientgrupp är viktigt. Ett exempel kan vara i samarbete 

med patientföreningar. I detta krävs en lyhördhet för männens behov och 

önskemål. Hustru eller partner bör gärna ingå i denna planering.  

 

Studien visar också att regelbundna PSA test kan liknas vid en säkerhetslina, 

som har stor betydelse för mäns upplevelse av trygghet och säkerhet efter 

behandling. En förutsättning är att dessa tester sker regelbundet enligt det 

besked som lämnats. Om så inte är fallet, upplevs detta som en extra stress och 

skapar oro hos mannen. PSA värdets nivå vid test, är grunden för deras känsla 

av säkerhet och trygghet. Att möta samma läkare vid återbesök beskrivs också 

som betydelsefullt för att känna trygghet. Denna önskan bör eftersträvas, samt 

att det också vid oro och ångest bör vara enkelt att få tala med någon 

sjuksköterska eller läkare.  Känslan av säkerhet och trygghet är viktiga 

komponenter i männens process att förlika sig med sin nya livssituation.  

 

Resultaten från avhandlingen bör till exempel kunna användas i samband med 

information till män som fått prostatacancer samt deras närstående, och i 

grundutbildning och kompetenshöjande utbildningar för personal inom 

sjukvården.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

The purpose of this thesis is to explore how men experience living with 

localized prostate cancer (LPC). It includes four substudies carried out between 

1997 and 2005. To gather data, the men were interviewed at home and the 

interviews were recorded. The men (n=27; ages 60-70) who participated in the 

substudies had PSA ≤10 ng/ml at the time of diagnosis, and had what is known 

as low-risk prostate cancer. All men lived in a province in the north part of 

Sweden. The interviews were analyzed using phenomenological hermeneutical 

method inspired by the philosophy of Paul Ricoeur, and qualitative content 

analysis.   

 

The purpose of study I was to illuminate the meaning of living with untreated 

LPC based on seven men’s narratives. The meaning of living with untreated 

localized prostate cancer could be interpreted as living life under a dark shadow. 

When living under this shadow, many of the men studied had an ambivalent 

wish both to share their experience with others and to be alone with their 

experiences of the disease. 

 

Men who live with localized prostate cancer perceive the disease as life-

threatening, unpredictable, and without early symptoms, which creates a sense 

of uncertainty, worry, anxiety, despair, and fear of death. Men primarily share 

perceptions of the disease and treatment with their wives and relatives, as well 

as with other men in the same situation. They avoid talking about their illness, 

and keep their innermost thoughts about their disease, prognosis, and the future 

to themselves. The choice to share their thoughts and feelings only sparingly 

with others is related in part to the perceived stigmatization of the diagnosis, as 

well as to consideration for friends and family. 
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Twenty men chose curative treatment (10 men external radiation therapy, 10 

men radical surgery). Study II was aimed to illuminate the experience of living 

after treatment of LPC with external beam radiotherapy. The purpose of study 

III was to illuminate the experience of living after radical prostatectomy (RP) for 

LPC.  

 

The men report that external radiation therapy and radical surgery have negative 

side effects such as erectile dysfunction, urinary incontinence, and intestinal 

leakage. They describe the side effects as socially isolating; for example, urinary 

leakage can require a change of incontinence pads and clothing, and they feel 

that they smell bad. Men with erectile dysfunction describe themselves as 

maimed, and their sex lives have changed or disappeared. They report a change 

in their self-esteem and identity as men and they long for life as it was before the 

diagnosis, when they felt they had control over their bodily functions. A few 

men describe a sense of being literally and figuratively “exposed” when they are 

undressed for examinations or participate in discussions with female doctors and 

nurses about their erectile dysfunction. They do not describe this perception in 

the same way with respect to contact with male personnel. 

 

The aim of study IV was to illuminate the meanings of PSA testing as narrated 

by men with LPC after primary treatment. In the new situation after treatment, 

men try to regain a perceived sense of control in their daily lives, over the 

disease and the effects of treatment. They experience a sense of control over the 

disease through regular PSA tests; the implications of regular PSA tests can be 

interpreted as a life preserver in an uncertain world, considering that at the time 

they were diagnosed they had no symptoms and only had a PSA elevation. The 

PSA is important for this sense of control, and each PSA test is preceded by 

tense expectation. The PSA level is described as a reliable expression of the 

medical condition. The men cannot trust that their own perception of feeling 
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healthy means that the disease is under control. Low and stable PSA levels over 

a long period of time give a sense of safety, security, and control over the 

situation. If the PSA climbs, the men feel that despite everything, they have 

caught it in time for further treatment. Discussions with other men with prostate 

cancer are also described as a way of having control over the situation. The 

men's endeavor to reconcile themselves to the new situation can be understood 

as a process, where they describe various strategies which can be used to forget 

the “cancer perspective” and achieve a perception of safety and security. 

Reconciliation with a new situation can be interpreted as a reorientation after the 

trauma of the cancer diagnosis.  

 

The study results show that the men are restrained in communicating their needs 

to others, which can be interpreted as their having a greater need for support and 

information than indicated by their signals. Having an internal image of what a 

man should be like can be an obstacle to showing these needs.    
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