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ABSTRAKT 
 

Bakgrund Prostatacancer är en cancerform som drabbar ca 10 000 män varje år i 
Sverige. Incidensen har ökat, mycket på grund av förbättrad diagnostik. I samråd 
med läkare väljer patienten behandlingsmetod. Behandlingen baseras till en viss del 
på förväntade bieffekter och besvär. 
 

Syfte Att jämföra bieffekter mellan kirurgi och strålbehandling upp till 5 år efter 
avslutad kurativ syftande behandling av lokaliserad prostatacancer. 
 

Metod 2 148 män ingick i studien varav 1 085 som genomgått radikal prostatektomi 
och 1 063 som genomgått strålbehandling. Data från ett större pågående 
forskningsprojekt har använts. Medelvärden har jämförts mellan två 
behandlingsgrupper och analys genomfördes med Mann-Whitney U-test. 
 
Resultat Problem med urinvägarna uppgavs vara något mer besvärligt för män som 
genomgått prostatektomi. Tarmproblem uppgavs vara något mer besvärligt för de 
män som genomgått extern strålbehandling. Sexualfunktionen var det båda 
grupperna hade mest besvär av efter 5 år. Sammanfattningsvis såg vi att männens 
grad av skattade besvär ökade medan skillnaden mellan behandlingsgrupperna 
minskade över tid gällande alla bieffekter. 
Slutsats Genom god kunskap om bieffekter efter behandling av lokaliserad 
prostatacancer kan sjuksköterskan stärka patientens rätt till delaktighet och 
självbestämmande.  
 

Sökord prostatacancer, radikal prostatektomi, extern strålbehandling, bieffekter, 
långtidseffekter, urinvägsproblem, tarmproblem, sexualfunktion, erektil dysfunktion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
ABSTRACT 
Background Prostate cancer is a cancer that affects about 10,000 men each year. 
The incidence has increased, largely because of improved diagnostics. In consultation 
with the physician the patient select treatment. The choice of treatment is based to 
some extent on the expected side effects and symptoms. 
 
Aim To compare the side effects of surgery and radiation therapy for up to 5 years 
after treatment of localized prostate cancer. 
 
Method 2148 men, 1085 who had undergone radical prostatectomy and 1063 who 
had undergone radiation therapy was selected in this study. Data from a larger 
ongoing research project has been used. Mean values were compared between the 
two treatment groups, and analysis was performed by Mann-Whitney U test. 
 
Results Radical prostatectomy patients reported more urinary problems. External 

beam radiotherapy patients reported more bowel problems. Sexual function was 

reported as the most difficult symptom by both groups after 5 years. In summary,  we 

saw that men's reported problems increased, while the difference between the 

. treatment groups decreased over time

 
Conclusion With knowledge about the side effects after treatment of localized 
prostate cancer, the nurse can strengthen the patient's right to participation and self-
determination. 
 
Keywords prostate cancer, radical prostatectomy, external beam radiation 
therapy, side effects, long term effects, urinary problems, bowel problems, sexual 
function, erectile dysfunction. 
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BAKGRUND 

Cancer 

Var tredje person i Sverige kommer någon gång att få en cancerdiagnos 

(Socialstyrelsen 2009). I Sverige har 57 726 cancerfall diagnostiserats under 2011, 

varav 48 procent var kvinnor och 52 procent var män. En ökning på i genomsnitt 2,1 

procent bland män respektive 1,5 procent bland kvinnor har skett under de senaste 

20 åren. Ökningen kan härledas till att det idag kan ställas en tidigare diagnos, men 

till största del på grund av att människor blir allt äldre. Risken att drabbas av cancer 

innan 75-års ålder för män och kvinnor är 31,6 respektive 28,7 procent 

(Socialstyrelsen 2012). 

 

Prostatacancer 

Prostatacancer (PC) är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Under 2011 

drabbades 9 633 personer av PC vilket motsvarar 32,2 procent av de diagnostiserade 

cancerfallen. Under senaste två decennier har fallen av PC ökat i genomsnitt med 2,1 

procent per år. Detta kan förklaras genom införandet av provtagning av 

prostataspecifikt antingen (PSA) sedan slutet av 90-talet (Pardo et al., 2010). Under 

de senaste 5 åren har däremot en lägre incidens börjat anas (Socialstyrelsen, 2012). 

År 2011 dog 2 375 män i PC (Socialstyrelsen, 2013b). På grund av sjukdomens 

vanligtvis långsamma progression och männens höga ålder vid diagnos är 

dödsorsaken ofta inte den av PC utan av annan förekommande sjukdom (Fransson, 

2000). Prevalensen av de män som då hade eller hade haft prostatacancer år 2009 

var 75 650 män (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Förekomst 

Prostatacancer drabbar främst äldre män. Under 2011 inrapporterades det 7 000 fall 

med PC mellan åldern 60-79 år till cancerregistret i Sverige. Högsta incidensen fanns 

mellan åldrarna 65-69 år med ett antal på 2 333 män. I dagsläget är den kumulativa 

risken att drabbas av PC över 65-års åldern 4,8 procent och över 75-års ålder 12,8 

procent (Socialstyrelsen, 2012). Det finns skillnader mellan olika etniska folkgrupper 

och förekomst av PC. En amerikansk studie gjord mellan 2000-2004 visar en skillnad 

av incidens bland afrikanska amerikaner/svarta män och vita män på 255,5 
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personer/100 000 respektive 161,4 personer/ 100 000. Asiater under detta tidsspann 

hade lägsta antalet dödsfall orsakad av PC mellan dessa etniciteter (National Cancer 

Institute, 2008). 

 

Riskfaktorer 

Risken att drabbas av PC ökar om sjukdomen finns inom familjen. Ju fler nära 

familjemedlemmar som är drabbade, ju större är risken att själv drabbas. En person 

med en drabbad bror har högre risk att drabbas, jämfört med om personen har en far 

med diagnosen. Vidare ses även en ökad risk att insjukna tidigt om en man inom 

familjen har insjuknat före 65-års ålder (National Cancer Institute, 2013a). 

 

Sjukdomstecken 

Vanligtvis är det inte symtomen som talar om att sjukdomen finns utan förhöjda 

värden av PSA i blodet. Urinvägsproblem som frekventa blåstömningar och minskat 

urinflöde är vanligt förekommande symtom med ökad ålder hos män. Dessa symtom 

tillsammans med förhöjda värden av PSA är ofta orsakade av benign 

prostatahyperplasi (BPH) men också en indikation för vidare utredning där en 

eventuell lokaliserad tumör i prostata kan upptäckas (Fransson, 2000). Inledningsvis 

ger sjukdomen inga symtom men ju mer tumören växer desto större problem uppstår 

så som urinträngning, urinretention, svag urinstråle och svårt att “komma igång” 

med vattenkastning. Även blod i urin kan förekomma (Cancerfonden, 2012). 

 

Diagnostik 

Det krävs flera olika undersökningar för att ställa diagnosen prostatacancer. PSA 

finns normalt i blodet och är ålder- och sjukdomsberoende. Förhöjda värden av PSA 

anger en ökad risk för utveckling av PC och är en indikator på vidare utredning med 

vävnadsprov (biopsi), ultraljud och palpation av prostatakörteln. Utifrån biopsin på 

prostatavävnaden graderas cellernas struktur efter hur olik den är normal vävnad, 

från 1 till 5 vilket resulterar i Gleason Score (summan av två utbredda och onormala 

vävnadsmönster; figur 1). Ett värde mellan 1 och 2 visar på en mindre allvarlig form 

och ett värde mellan 3 och 5 visar på en mer allvarlig form av PC (Cancerfonden, 

2012). 
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Tumörens svårighetsgrad bestäms med hjälp av TNM-systemet utifrån 

primärtumörens storlek och/eller spridning. T anger primärtumörens utbredning, N 

anger om tumören spridit sig till lymfknutor och M anger förekomst eller saknad av 

metastaser. Tumörstadium delas in i fyra kategorier: T1-T4 (bilaga 1; National Cancer 

Institute, 2013b). 

 

 

Figur 1 Gradering av cellstruktur enligt Gleason (Gleason, Donald F. 1992. Histologic grading of 

prostate cancer: a perspective, Human Pathology, 23: 273-279) 

 

Behandling 

Vilken behandling som rekommenderas för patienten beror på flera olika faktorer. 

Behandlingsplanen bestäms i samråd mellan patient och läkare och där läkaren tar 

hänsyn till patientens allmäntillstånd, ålder, vilken riskgrupp och eventuell spridning 

som tumören har och även andra sjukdomar (Fransson, 2000). Utifrån 

tumörstadium, Gleason Score (GS) och PSA-värde delas in prostatacancer i tre 

riskgrupper: låg-, mellan- och högrisk enligt klassifikation av prostatacancer. 

Indelning i riskgrupp vid icke-metastaserad sjukdom (Brawer et al., 2003): 

Lågriskgrupp: T1c, T2a och PSA < 10 µg/L och GS6 

Intermediärriskgrupp: T2b, eller PSA >10µg/L och PSA 20 µg/L eller GS 7 

Högriskgrupp: T2c eller PSA > 20 µg/L eller GS 8 . 

 

Lokaliserad prostatacancer (begränsad tumör enbart till prostatakörteln) behandlas 

med strål- eller kirurgisk behandling alternativt ingen aktiv behandling beroende på 

riskgrupp. Patient med lågrisk prostatacancer och över 10 års förväntad överlevnad 

rekommenderas aktiv monitorering så länge som tumören inte utvecklas och om 
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patienten själv inte önskar behandling. Mellan- och högriskgrupper med över 10 års 

förväntad överlevnad rekommenderas strålbehandling eller prostatektomi som 

vardera kan utföras med olika tekniker. Metastaserad prostatacancer (tumör spridd 

utanför prostatakörteln) behandlas med eller i kombination av hormoner, 

strålbehandling och cytostatika (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Kirurgisk behandling 

Radikal prostatektomi (RP) innebär att både prostatakörteln och sädesblåsorna tas 

bort, i vissa fall även lymfkörtlarna. Detta kan göras genom olika metoder, till 

exempel: retropubisk, retroperinal eller robotassisterad laparoskopi (Cancerfonden, 

2012). Syftet med behandlingen då cancern inte har spridit sig till närliggande vävnad 

är att bibehålla den erektila funktionen. Med så kallad nervsparande kirurgi kan de 

nervbuntar intill prostatan bevaras, vilket ger ökad chans till bibehållen potens 

(Fransson, 2000). 

 

Strålbehandling 

Extern strålbehandling (EBRT, External Beam RadioTherapy) innebär joniserande 

strålning som på avstånd riktas mot de områdena med tumörceller. Intern 

strålbehandling så kallad brakyterapi (BT) är en metod där strålkällan placeras nära 

eller inuti tumören alternativt implanteras permanent (Degerfält, Moegelin & Sharp 

2008, 24-26). 

 

Aktiv monitorering 

En icke-kurativ behandling som innebär aktiv uppföljning av PSA, GS, biopsi och 

palpation av prostatan för eventuell progress av cancerstadiet som då kan bli aktuell 

för kurativ behandling (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Hormonell behandling 

Genom läkemedel (antiandrogener) som antingen blockerar eller hämmar 

testosteronproduktionen kan cancerutvecklingen bromsas (Cancerfonden, 2012). 

Total androgenblockad så kallad medicinsk kastration och en kombination av 

hormonell behandling med strålbehandling är andra former av denna typ av 

behandling (Widmark et al., 2009). 
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Bieffekter av behandling 

Antalet män som lever med långtidseffekter från behandling och reducerad 

livskvalitet ökar i dag. Detta till följd av ökat användande av PSA-provtagning och 

ökad diagnostisering och behandling av lågrisktumörer som inte vanligtvis utvecklas 

till någon allvarligare form (Socialstyrelsen, 2013a). I en studie av Potosky et al. 

(2000) beskrivs de vanliga långtidseffekterna efter RP och EBRT som inkontinens, 

tarmproblem och problem med sexualfunktionen. Wilt et al. (2008) har i sin 

sammanställning av studier kring olika behandlingar och dess symtom, kommit fram 

till att samtliga behandlingsmetoder ger besvär med urinvägarna, tarmproblem eller 

sexualfunktion. Det som kan variera är hur länge dessa problem varar, hur ofta, och 

hur allvarliga symtomen är. 

 

I Resnick et al. studie (2013) var syftet att jämföra långtidseffekter av urinvägs-, 

tarm- och sexualfunktion efter 2, 5 och 15 år. Patienter som genomgått RP hade vid 2 

och 5 år efter behandling mer problem med urinvägarna och ED än de som 

strålbehandlades. När det gällde männen som genomgått strålbehandling hade dessa 

mer besvär med tarmfunktion än RP-gruppen efter 2 och 5 år. Men efter 15 år sågs 

ingen skillnad i skattningen av besvär mellan RP och EBRT, däremot hade alla män 

fått en nedsatt urinvägs-, tarm och sexualfunktion. 

 

Upplevelse av bieffekter 

Män som behandlats för lokaliserad prostatacancer genom antingen radikal 

prostatektomi, extern strålbehandling eller brakyterapi visar alla på förändringar av 

livskvaliteten relaterad till besvär med tarm, urinvägar, sexualfunktion samt vitalitet. 

Mannens sexual- och urinvägsbesvär är även de symtom som påverkar de behandlade 

männens partners välmående och grad av tillfredsställelse av behandling (Sanda et 

al., 2008). 

 

Jakobsson, Persson och Lundqvist (2013) intervjuade sex män mellan 64 och 72 år 

som genomgått kirurgisk behandling av prostatacancer. Syftet var att beskriva 

männens erfarenheter 3 år efter behandlad lokaliserad prostatacancer. Männen 

beskrev sexlivet som en känsla av förlust då sexlivet för alltid skulle vara förändrat 

trots att förmågan till sexuell aktivitet kommit tillbaka. Vissa ansåg inte att den 

sexuella aktiviteten var viktig och att de trots besvären fått en närmare relation till sin 
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partner. Urinbesvären för männen innebar användning av inkontinensskydd och 

kateter. Känslor som att känna sig oren beskrevs och att träna för att bli av med 

inkontinensen upplevdes som en ständig kamp. Diagnosdagen var något männen 

beskrev väl detaljerat. Att få diagnosen beskrevs som något plötsligt och oväntat med 

tanke på att de kände sig friska. De ansåg att de blev väl informerade om bieffekter 

och vilka konsekvenser som de kunde förvänta sig av respektive behandling. Valet av 

behandling upplevdes svårt då de var osäkra på om de kunde göra rätt beslut. 

Männen i den här studien kände till sjukdomen genom bekanta med samma diagnos. 

De upplevde att det var lätt att prata med män i samma situation eller som hade 

andra urologiska diagnoser, trots att de var helt okända män. Männen beskrev vidare 

att deras period då det varit sjuka gav dem en ny syn på livet: att hålla sig frisk och 

uppskatta livet. En kombination av tankar gällande tacksamhet för livet och återfall 

samt död var något männen upplevde efter sjukdomstiden. 

 

Hedestig (2006) intervjuade i sin avhandling 27 män mellan 60-70 år som 

behandlats för lokaliserad prostatacancer med aktiv monitorering (n=7), RP (n=10) 

eller EBRT (n=10). Syftet var att belysa männens erfarenheter av att leva efter 

behandlad lokaliserad prostatacancer. Valet av behandling beskrevs av männen som 

ett val mellan pest eller kolera. Av de män som valde aktiv monitorering framkom det 

att sjukdomsupplevelsen var något de bar på ensam. De ville inte få medömkan av 

bekanta och ville inte heller skapa oro hos de närmaste och undvek att prata om 

sjukdomen. Männen kände rädsla och osäkerhet över att inte veta hur sjukdomen 

utvecklades och skapade strategier för att hantera känslorna. Känslan av att känna sig 

trygg och säker fick männen genom att ha samma läkare som tog sig tid för dem. 

Männen som behandlats med EBRT beskrev känslor som att bli blottade, både genom 

nakenhet och av att behöva tala om erektionsproblem i möte med kvinnliga läkare 

och sjuksköterskor. Genom att veta att behandlingens procedur såg likadan ut för 

varje gång, samt att gå på regelbundna PSA-tester gav en känsla av kontroll. Att 

utföra fysisk aktiviteter, leva i nuet och prata med andra män i samma situation 

användes som strategier för att avleda tankarna. Förändrade kroppsfunktioner och 

självkänsla upplevdes som att förändras som man hos de män som behandlats med 

RP. Erektionsproblemen beskrevs som att inte känna sig hel och att känna sig 

stympad. De kände sorg över det förändrade sexuallivet. Urinläckage var för männen 

relaterat till fysisk ansträngning. Tankar på framtiden sågs som oroande och 
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ångestskapande och de höll sina innersta tankar om livets slut för sig själv. Att förlika 

sig med sin nya livssituation var en pågående process där strävan var att leva i nuet 

och att uppskatta det som var viktigt och värdefullt. 

 

Rättigheter och att välja behandling 

Alla människor i Sverige har rätt till en säker och god vård med lika villkor. 

Enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) ska varje individ mötas med respekt 

och få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de metoder som 

finns för undersökning, vård och behandling. Behandlingen som ges ska enligt 

beprövad erfarenhet vara den som bäst passar individen. Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har patienten rätt till en förnyad medicinsk 

bedömning (second opinion) då den föreslagna behandlingen mot allvarlig eller 

livshotande sjukdom kan innebära risker eller påverka patientens framtida 

livskvalitet. Vården ska utformas och genomföras, så långt som möjligt, i samråd med 

patienten. 

 

När den optimala behandlingsmetoden ska väljas är det viktigt att utvärdera 

långtidseffekter och påverkan av livskvalitet. Den behandling som erbjuds ska inte 

orsaka biverkningar eller försämra livskvalitet mer än vad själva grundsjukdomen gör 

eller hade gjort (Fransson, 2000). Kollmeier och Zelefsky (2012) fann att ökad ångest 

och mental vånda påverkar vitalitet, emotionell och social roll negativt hos männen 

med prostatacancer, oavsett diagnos, jämfört med friska män i samma ålder. Hänsyn 

bör tas till den upplevda ångesten då det kan påverka mannens val av behandling 

samt hur tillfredsställd mannen blir efter behandlingen. Den primära avvägningen 

vid val av behandling bör baseras på hur den kan påverka mannens livskvalitet. 

 

Det råder olika uppfattningar kring upplevelsen av behandlingsbeslut bland de 

drabbade männen och deras läkare. Män som genomgått kurativt syftande 

behandling upplevde att de inte fått tillräckligt med information kring vilka 

behandlingar som var tillgängliga och att de inte fått förslaget eller fått hjälp med att 

ta kontakt med andra läkare för en andra läkarbedömning. Vidare upplevde 

patienterna att de inte ville ifrågasätta sin läkare om val av behandling och att de 

kände en osäkerhet kring om deras val var det bästa. Samtidigt som männen kände 
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sig utelämnade då de ansåg att ingen annan kunde bära på ansvaret för val av 

behandling än de själva (Socialstyrelsen 2003). 

 

Motiv 

Det finns ingen stor randomiserad studie som tar upp både överlevnad och den 

optimala behandling för lokaliserad prostatacancer (van Tol-Geerdink 2013; Budäus 

et al., 2010; Thompson et al., 2007). Lokaliserad prostatacancer (LPC) har en god 

prognos för överlevnad (Budäus et al., 2011). Därför fokuseras det idag mer på 

männens förväntade bieffekter vid val av behandling (Resnick et al., 2013). Således är 

vårt motiv till studien att bidra med ökad kunskap till vårdpersonal gällande 

information som dessa män är i behov av. Vi vill öka medvetenheten kring männens 

kroniska besvär och dess påverkan på det dagliga livet efter behandling. Besvären 

efter behandling förändras över tid och kunskap om långtidseffekterna är viktiga ur 

ett omvårdnadsperspektiv. 

 

Syfte 

Syftet med denna kvantitativa studie är att jämföra bieffekter mellan kirurgi och 

strålbehandling upp till 5 år efter avslutad kurativ syftande behandling av 

prostatacancer. 

 

Frågeställningar 

Finns det någon skillnad i tarm-och urinvägsbesvär samt sexualfunktion mellan de 

män som genomgått strålning respektive kirurgi? 

Vilken av bieffekterna: tarm-, urinvägsbesvär och sexualfunktion har männen mest 

besvär av? 
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METOD 

Datainsamling 

Den här studien bygger på ett större pågående forskningsprojekt och är en kohort av   

3200 individer från en multicenterstudie från region Norrland och Skåne. 

Datamaterialet som används är från åren mellan 2002-2007 och deltagarantalet var 

2 148 män som behandlats för lokaliserad prostatacancer. Av dessa män hade 1085 

behandlats med RP och 1063 behandlats med EBRT. Datainsamlingen har skett 

genom utskick av enkäten Prostate Cancer Symptom  Scale (PCSS). Första utskicket 

av enkäten gjordes av urolog- eller onkologkliniken i respektive region, och resten av 

utskicken postades hem direkt till deltagarna från forskningssekretariatet i Umeå. 

Männen har besvarat enkäten innan behandling, 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år och 5 år 

efter behandling. PCSS består av självskattningsfrågor om urinvägs- och tarmbesvär 

samt sexualfunktion, samliv och livskvalitet. Enkätens frågor är linjärt analoga och 

består av numeriska värden mellan 0-10 där o= “Inget” besvär/symtom och 10= 

“Mycket” besvär/symtom. Instrumentet är validerat (Fransson, Tavelin & Widmark, 

2000). Multicenterstudien är godkänd av forskningsetikkommittén (dnr 02-054). 

Vår uppgift var att behandla materialet konfidentiellt och bevara deltagarnas 

anonymitet. Samt att inte förvränga resultat och tänka på att även visa resultat som 

inte stödjer våra frågeställningar. 

 

Avgränsningar 

Den här studien har avgränsats genom att endast jämföra biverkningar mellan de 

patienter som genomgått EBRT (ej i kombination med hormonbehandling) eller RP 

(ej i kombination med yttre strålbehandling). Data som kommer beröra utvalda 

frågor kring tarmbesvär, urinvägsbesvär, sexuell dysfunktion samt upplevelsen av 

dessa besvär. 

 

Analys 

Den deskriptiva analysen genomfördes genom uträkning av medelvärden (mv) för 

alla variabler. För att analysera skillnaden mellan de två olika behandlingsgrupperna 

över tid användes det icke-parametriska Mann-Whitney U-test då data var 

snedfördelat. 
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Ett p-värde <0,05 ansågs statistiskt signifikant. Analys och behandling av data 

utfördes med hjälp av programmet IBM Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 20. 

 

Definitioner 

Kurativ behandling syftar till att bota den aktuella sjukdomen (Läkemedelsverket, 

2006). 

 

Prostata (blåshalskörteln) är ca 4x2 cm och omsluter urinrörets översta del. Den 

utsöndrar ett tunnflytande sekret som blandas med sädesvätskan vid ejakulation. 

Blåshalskörteln vilar på ett muskelmembran (diphragma urogenitale), som innehåller 

urinrörets viljestyrda slutarmuskel (m. sphincter urethrae) och genom vilket 

urinröret passerar (Sonesson & Sonesson 2006, 356-357). 

 

Urinvägsbesvär, så kallat nedre urinvägssymtom, LUTS (”lower urinary tract 

symtoms”) kan delas in i två huvudbesvär. Tömningsproblem och lagringsproblem. 

Vid själva blåstömningen (miktionen) så kan problemen vara svag urinstråle, 

startsvårigheter, avbruten urinstråle, efterdropp, känsla av ofullständig tömning och 

totalstopp (akut urinretention). När det gäller lagringsproblem finns problemen 

frequency (täta blåstömningar), urgency (starkt pockande urinträngningar), nokturi 

(nattliga blåstömningar) och inkontinens, vilket defineras som urinläckage som 

personen inte kan hindra (Gjerland, Almås & Grønseth 2010, 54-55). 

 

Urinretention uppstår till följd av ett avflödeshinder i urinröret som till exempel 

förstorad prostata, inflammation i urinröret, neurologiska orsaker eller stopp i 

urinröret. Kronisk urinretention handlar om avflödeshinder och svårigheter att 

tömma blåsan helt. Känslan av att inte ha tömt riktigt klart, svag eller avbruten 

urinstråle, eller trängningar är vanliga symtom. Urinretention kan också leda till 

överflödesläckage och inkontinens (Gjerland, Almås & Grønseth 2010, 55). 

Tarmbesvär omfattar problem som blod eller slem i avföring, diarré, 

avföringsinkontinens och frekvent elimination (Fransson och Widmark 2007, 517). 

 

Sexuell dysfunktion innefattar besvären erektil dysfunktion (ED), samt nedsatt lust 

och intresse, och förtidig eller försenad ejakulation (Lewis et al. 2010, 1599-1600). 
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ED definieras som inadekvat förmåga till att uppnå eller upprätthålla erektion för 

genomförbar penetration (Shamloul & Ghanem 2013, 153). 

 

 

RESULTAT 

I den här studien var det 2 148 män som svarade på enkäten innan behandling. Efter 

5 år svarade 72,6 procent (n=1 560) där det största bortfallet ses mellan 3 år och 5 år 

efter behandling (tabell 1). 

 

Tabell 1. Visar antal deltagare i RP och EBRT samt antal svarande vid varje tidpunkt 

     RP 
 n=1085 

   EBRT 
n=1063 

Antal svarande           
Innan behandling 81.0 % 88.0 % 
3 mån efter behandling 77.7 % 85.5 % 
1 år efter behandling 80.4 % 85.7 % 
2 år efter behandling 82.5 % 71.9 % 
3 år efter behandling 84.0 % 78.9 % 
5 år efter behandling 75.0 % 70.2 % 
n=antal deltagare i studien RP=radikal prostatektomi EBRT=extern strålbehandling 

 

 

Medelåldern för männen i RP-gruppen var signifikant lägre jämfört med EBRT-

gruppen. PSA-värdet vid diagnos var signifikant högre för EBRT jämfört med RP. 

EBRT-gruppen visade något högre andel män i grupperna som hade värden mellan 4-

10 μg/L samt värden över 10 μg/L (tabell 2). 
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Tabell 2. Visar medelålder samt frekvens över PSA- och Gleason Scorevärden, vid diagnos, för 
respektive behandlingsgrupp 

 

Analys genomfördes med Mann-Whitney U-test, signifikant skillnad p< 0.05. RP= radikal 

prostatektomi, EBRT= extern strålbehandling, PSA= prostata specifikt antigen. 

 

Medelvärden för utvalda frågor för den här studien visar p-värden på en signifikant 

skillnad mellan behandlingsgrupperna för alla frågor förutom: ”Urinläckage” -innan 

behandling, ”Avföringsläckage”- innan behandling samt ”Problem med sexualliv”- 5 

år efter behandling. Sammanfattningsvis ser vi att männens grad av skattade besvär 

ökar medan skillnaden mellan behandlingsgrupperna minskar över tid. På frågan 

“Hur tycker du att din livssituation är som helhet” skattade RP-gruppen ett medelvärde 

på 2,3 och EBRT-gruppen ett medelvärde på 2,9 (p<0.001) efter 5 år. Signifikant skillnad 

såg vi även på frågan “Begränsar din prostatacancersjukdom din dagliga aktivitet?” där 

RP-gruppen skattade ett medelvärde på 1,3 och EBRT-gruppen ett medelvärde på 1,78 

(p=0.002) efter 5 år (bilaga 2). 

 

Figur 2 visar att innan behandling skattade männen i RP-gruppen sin grad av 

urinläckage på ett medelvärde av 0,48 och EBRT-gruppen på ett medelvärde av 0,52 

(p=0.39). Efter 3 månader, samt efter 1 år, 2 år, 3 år och 5 år visar p-värdet på en 

signifikant skillnad mellan grupperna. Den största skillnaden ses efter 3 månader 

med RP-gruppens medelvärde på 2,39 och EBRT-gruppens medelvärde på 0,71. 

 RP EBRT P-värde 

 n=1085 n=1063  

 n (%) n (%)  

Ålder vid diagnos    

mv (standard avvikelse) 62.3 (5.8) 66.6 (5.8) <0.001 

    

PSA vid diagnos    

<4 µg/L 129 (11.9) 74 (7.0)  

4-10µg/L 685 (63.1) 484 (45.5)  

>10 µg/L 285 (23.8) 464 (43.7)  

mv (standard avvikelse) 8.25 (6.1) 13.95 (25.0) <0.001 

saknas 13 (1.2) 41 (3.9)  

    

Gleason score vid diagnos    

2-4 47 (4.4) 46 (4.4)  

5-7 958 (88.3) 660 (62.1)  

8-10 51 (4.7) 49 (4.6)  

saknas 29  (2.7) 308 (29.0)  
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Vidare ses en minskning av skattad grad av urinläckage hos RP-gruppen efter 1 år 

(från 2,39 till 1,57) för att sedan gå över i en jämnare ökning över tid under 

kommande åren. Efter 5 år skattar RP-gruppen sitt besvär med ett medelvärde på 

1,90. EBRT-gruppen skattar sin grad av urinläckage från 3 månader och under 

kommande år med en jämn ökning och efter 5 år är medelvärdet 1,34. 
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I figur 3 ses, att innan behandling har RP-gruppen ett medelvärde på skattat grad av 

avföringsläckage på 0,21 och EBRT-gruppen på 0,22 (p=0.233). Efter 3 månader 

ökar EBRT-gruppens medelvärde till 0,81 jämfört med RP-gruppens medelvärde som 

sjunker till 0,19. Mellan 3 månader och 1 år ökar ytterligare medelvärdet hos EBRT-

gruppen och efter 5 år skattas grad av avföringsläckage på medelvärdet 1,00. Hos RP-

gruppen ses även där en ökning efter 1 år som stiger med åren och efter 5 år skattas 

besväret med ett medelvärde på 0,47. P-värdet visar på signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år samt efter 5 år. 
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Figur 4 visar att RP-gruppen skattar mer problem efter 3 månader jämfört med innan 

behandling. Samtidigt ökar lusten efter 3 månader jämfört med innan behandling. 

Efter 5 år har problemen och även lusten minskat något. I EBRT-gruppen ökar både 

problemen och lusten efter behandling. Vid 1 år efter behandling sammanfaller 

problem och lust med varandra. Under kommande år ökar både problemen och 

lusten inom denna grupp. Efter 3 månader visar p-värdet på en signifikant skillnad 

mellan behandlingsgrupperna på frågan om “problem”, RP-gruppen med ett 

medelvärde på 6,82 och EBRT-gruppen ett medelvärde på 4,38 (p <o.001). Efter 1 år, 

2 år och 3 år visar även p-värdet på en signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

både “problem” och lust”. Efter 5 år visar p-värdet dock inte på någon skillnad mellan 

“problem” mellan de två behandlingsgrupperna med medelvärden på 5,84 för RP-

gruppen och 5,66 för EBRT-gruppen. 
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På frågan “Om du skulle leva resten av ditt liv med dina urinvägsproblem som det är 

just nu, hur skulle du uppleva detta?” svarade 78,7 procent av EBRT-gruppen efter 5 

år att de var “Mycket nöjd”, “Nöjd”, eller “Tillfredsställd”, 18,6 procent svarade 

“Blandade känslor” eller “Missbelåten” och 2,7 procent svarade “Olycklig”, eller 

“Förfärligt”. På samma fråga efter 5 år svarade fler (82,7 procent) i RP-gruppen 

“Mycket nöjd”, “Nöjd” eller “Tillfredsställande” jämfört med EBRT-gruppen. Vidare 

så svarade 15,8 procent av RP-gruppen “Blandade känslor” eller “Missbelåten” och 

1,5 procent svarade “Olycklig” eller “Förfärligt” (figur 5). 
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På frågan “Om du skulle leva resten av ditt liv med dina avföringsproblem som det är 

just nu, hur skulle du uppleva detta?” var det 82,6 procent av EBRT-gruppen efter 5 

år som svarade “Mycket nöjd”, “Nöjd” eller “Tillfredsställande”, 15,5 procent svarade 

“Blandade känslor” eller “Missbelåten” och 1,7 procent svarade “Olycklig” eller 

“Förfärligt”. I RP-gruppen var det fler (92,8 procent) som svarade “Mycket nöjd”, 

“Nöjd”, Tillfredsställande” jämfört med EBRT-gruppen. Vidare så svarade 6,2 

procent av RP-gruppen “Blandade känslor” eller “Missbelåten” och 1,0 procent 

svarade “Olycklig” eller “Förfärligt” (figur 6 och bilaga 3). 
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På frågan “Om du skulle leva resten av ditt liv med dina sexualproblem som det är 

just nu, hur skulle du uppleva detta?” svarade 44,1 procent av EBRT-gruppen efter 5 

år “Mycket nöjd”, “Nöjd” eller “Tillfredsställande”, 46,4 procent svarade “Blandade 

känslor” eller Missbelåten” och 9,6 procent svarade “Olycklig” eller “Förfärligt”. På 

samma fråga svarade färre (41,2 procent) av RP-gruppen “Mycket nöjd”, “Nöjd” eller 

“Tillfredsställande” jämfört med EBRT-gruppen. Vidare svarade 50,4 procent av RP-

gruppen “Blandade känslor” eller “Missbelåten” och 8,5 procent svarade “Olycklig” 

eller “Förfärligt” (figur 7 och bilaga 3). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra bieffekter mellan RP och EBRT upp till 5 år 

efter avslutad kurativ syftande behandling. Det vi har funnit är att det var signifikant 

skillnad mellan behandlingsgrupperna på de flesta de områden vi valde att titta på 

efter 5 år. Vi hittade en skillnad mellan behandlingsgrupperna efter 5 år avseende 

besvär med urinläckage, avföringsläckage och lust till sexuell aktivitet. Vi fann ingen 

skillnad mellan behandlingsgrupperna efter 5 år på frågorna om de hade problem 

med sitt sexualliv och hur de skulle uppleva sin situation med sina sexualproblem 

resten av livet. Männen som genomgått RP skattade sin grad av urinläckage efter 5 år 

högre än männen som genomgått EBRT. Men när det kom till andra frågor under 

urinvägsbesvär såg vi att männen i EBRT-gruppen skattade sina besvär något högre 

än RP-gruppen efter 5 år. Sammanfattningsvis såg vi att männens grad av skattade 

besvär ökade medan skillnaden mellan behandlingsgrupperna minskade över tid. 

 

I likhet med våra resultat visar Potosky et al. (2004) i sin studie att efter 5 år har män 

som behandlats med RP mer besvär med urinläckage, än de män som har 

strålbehandlats. Studien visar även att den erektila funktionen skattades som dålig av 

RP-gruppen (89 procent) och likaså av de strålbehandlade utan hormonbehandling 

(83 procent). Gällande den sexuella lusten skattade 61 procent av RP-gruppen och 71 

procent av de strålbehandlade utan hormonbehandling dålig sexuell lust. Liknande 

resultat gällande lust till sexuell aktivitet fann vi i vår studie där EBRT-gruppen 

skattade något sämre lust (mv= 5.08) jämfört med RP-gruppen (mv= 4.61) efter 5 år. 

Som en del av den sexuella dysfunktionen har männen i vår studie skattat graden av 

problem med sexuallivet. Båda behandlingsgrupperna upplevde problem med 

sexuallivet efter 5 år. Men vår studie visade även att det efter 5 år inte fanns någon 

skillnad mellan behandlingsgrupperna gällande problem med sexuallivet. Resnick et 

al (2013) uppgav att närmare samtliga män efter 15 år, 87 procent av RP-gruppen och 

93,9 procent av EBRT-gruppen att de hade sådan erektil dysfunktion att det inte var 

möjligt att genomföra samlag. Samtidigt som endast 43,5 procent i RP-gruppen och 

37,7 procent av EBRT-gruppen uppgav att de var besvärade av den sexuella 

dysfunktionen. 
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Våra resultat visar att gällande männens upplevelse av att leva resten av sitt liv med 

sina urinvägsproblem så var det färre i RP-gruppen (21,3 procent) som svarade något 

av ”Blandade känslor”, ”Missbelåten”, ”Olycklig” eller ”Förfärligt” jämfört med 

EBRT-gruppen (17,3 procent). Vidare visade även frågan på hur de skulle uppleva att 

leva resten av sitt liv med sina avföringsproblem att det var färre i RP-gruppen (7,2 

procent) som svarade något av ”Blandade känslor”, ”Missbelåten”, ”Olycklig” 

eller ”Förfärligt” jämfört med EBRT-gruppen (17,2 procent). I likhet med våra 

resultat fann Kyrkdalen et al. (2012, 225–226) i sin studie att färre patienter som 

genomgått radikal prostatektomi hade moderata/svåra urinsymtom (23 procent) 

jämfört med de patienter som hade genomgått strålbehandling utan 

hormonbehandling (35 procent). Vidare fann de gällande avföringsproblem att de 

strålbehandlade hade mer problem jämfört med de andra behandlingsgrupperna. 

 

På frågan om hur männen skulle uppleva det att leva resten av sitt liv med sina 

sexualproblem var det 58,9 procent av RP gruppen som svarade något av ”Blandade 

känslor”, ”Missbelåten”, ”Olycklig” eller ”Förfärligt” jämfört med 56,0 procent av 

EBRT-gruppen. Det var färre i RP-gruppen (41,2 procent) som ansågs sig 

vara ”Mycket nöjd”, ”Nöjd”, eller att det var ”Tillfredsställande” jämfört med EBRT-

gruppen (44,1 procent). Kyrkdalen et al. (2012) fann i sin studie att över 50 procent 

av männen i alla behandlingsgrupperna upplevde sin sexuella drift som dålig. 

Gällande just erektil funktion var det RP-gruppen som rapporterade lägst funktion 

jämfört med de män som strålbehandlats eller inte behandlats alls. 

 

I vår studie var EBRT-gruppen räknat i medelålder äldre än männen i RP-gruppen, 

samtidigt sågs skillnader mellan behandlingsgrupperna gällande tarmläckage, 

urinläckage och sexualfunktion. Männens grad av skattade besvär ökar medan 

skillnaden mellan behandlingsgrupperna minskade över tid. Resnick et al. (2013) har 

genomfört en studie över 15 år på män mellan 64 och 69 år som visade att besvär som 

urininkontinens, sexualfunktion och tarmläckage ökar med åren och med männens 

ålder. Men att skillnaderna av de uppskattade besvären mellan de olika 

behandlingsgrupperna RP och EBRT, minskade med tiden. Efter 15 år hade alla män 

som behandlats för lokaliserad prostatacancer mer besvär med alla bieffekterna men 

ingen skillnad sågs mellan behandlingsgrupperna. Resnick et al. (2013) menar att 

försämring av sexualfunktion och urinvägsbesvär kan vara svårt att härleda enbart till 
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behandlingen av prostatacancer. Faktorer som normalt åldrande, acceptans av sin 

erektila dysfunktion och försämrat allmäntillstånd kan påverka hur männen skattar 

sina problem och sin lust till sexuell aktivitet 

 

Metoddiskussion 

Vår analys är gjord på medelvärden. Anledningen till valet av att använda 

medelvärden baseras på en jämförelse mellan medelvärden och median, där vi inte 

såg någon betydande skillnad mellan dessa två genomsnittsvärden.  

 

På grund av utveckling inom både diagnostik och behandling har deltagare i denna 

studie haft varierande erbjudande av behandling utifrån uppdatering av kliniska 

riktlinjer. Det har varit geografiska skillnader, där sjukhus i olika delar av landet har 

kunnat erbjuda olika vårdprogram (Socialstyrelsen, 2007). Deltagare i denna studie 

har således haft olika möjligheter till val av behandling och mottagit olik information 

om behandlingarna. Kanske har män som fått mer information gällande val av 

behandling och förväntade bieffekter skattat besvären lägre. Av en anledning att de 

varit mer förberedda på bieffekterna och därför inte heller reagerar lika starkt på 

besvären. 

 

Antal svarande skiljer sig under de olika tidpunkterna vilket dels kan förklaras av den 

mänskliga faktorn, att enkäten inte har hunnit skickas ut till deltagaren. Vidare kan 

bortfall förklaras av att deltagarna inte haft möjlighet att svara på enkäten eller att 

deltagare har dött. En bortfallsanalys kanske borde ha gjorts men då studien inte 

ännu har kompletta aktuella överlevnadsdata kunde detta inte utföras. 

 

I RP-gruppen saknas det 29 personer och i EBRT-gruppen saknas det 308 personer 

med Gleason Score. Alla patienter har således inte fått något Gleason Score då detta 

infördes början på 2000-talet, som var ett nytt sätt att gradera cellförändringarna i 

prostatakörteln. Detta innebar en förbättrad diagnostik och prognos. Det utarbetas 

nu nya nationella riktlinjer av Socialstyrelsen för behandling av prostatacancer, där 

den slutlige versionen beräknas komma våren 2014. Dessa riktlinjer är tänkt som en 

nationell rekommendation och ett stöd i beslut om behandling för män med 

prostatacancer. 
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Betydelse för omvårdnad  

van Tol-Geerdink et al. (2006) visade att patienter hellre väljer en mindre aggressiv 

form av strålning, där det erbjöds två strålbehandlingsalternativ, eftersom livskvalitet 

värderas högre än förbättrad överlevnadsprognos. 80 procent av de som skattade sin 

kunskap som hög (>6 på en skala från 0-10 där 0 =ingen kunskap, very poor och 10= 

mycket god, excellent), valde den minst aggressiva stråldosen.  

 

Vidare visade en studie av van Tol-Geerdink et al. (2013) om val av 

behandlingsmetod och huruvida decision aid (hjälp att välja), underlättade beslutet. 

Studien innebar att deltagarna fick information om fördelar och nackdelar kring 

behandlingsalternativen. Det visade sig att om patienten får hjälp att bestämma sig, 

kartlägga kunskap och minska osäkerhet leder det till att patienten oftare väljer 

mindre aggressiva behandlingar. En fördjupad insyn i forskning gjorde att 68 procent 

valde prostatektomi, jämfört med 78 procent av de som fick vård enligt klinisk 

standard. 

 

Med tanke på att behandling av lokaliserad prostatacancer ger god prognos för 

överlevnad, så kan denna studie vara till stor nytta vid rådgivning och stöd för män 

som står inför ett svårt val av behandlingsmetod. Samt att män som lever med 

bieffekter som urinvägsbesvär, tarmbesvär och problem med sexualfunktion behöver 

god omvårdnad och hjälp till egenvård. 

 

Att se till att patienten får den bästa möjlighet till att ta sina beslut, innebär att 

sjuksköterskor inom vården bör vara kunniga inom detta område. I Socialstyrelsens 

(2005, 11) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det bland annat 

att: “i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning, för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling”. Socialstyrelsen beskriver 

också att sjuksköterskan ska “informera och/eller undervisa patienter och 

närstående” (2005, 11) och “identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga 

till egenvård” (2005, 12). Vi ska även “söka, analysera och kritiskt granska relevant 

litteraur/information, implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad 

i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” (Socialstyrelsen 2005, 

13). 
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Inom prostatacancerforskning saknas fortfarande en stor randomiserad studie som 

kartlägger och jämför alla behandlingsmetoder och utvärderar överlevnad, effekter 

och bieffekter (Budäus et al., 2010 och Thompson et al., 2007). Vidare forskning 

kring en fördjupad bild av den nydiagnostiserade cancerpatienten, som står inför ett 

val av behandlingsmetoder skulle kunna vara aktuell. Vilken information får han, 

vilken kunskap baseras detta val på och hur upplevs det? Vilken delaktighet har 

eventuell partner i detta beslut? Till sist föreslår vi vidare forskning kring 

omvårdnadsåtgärder och symtomlindring, samt perspektiv på copingstrategier, 

egenvård, välbefinnande, hälsa, socialt liv och samliv. Även ur ett 

närståendeperspektiv. 

 

Slutsats 

Genom god kunskap och information om bieffekter efter behandling av lokaliserad 

prostatacancer, kan sjuksköterskan stärka patientens rätt till delaktighet och 

självbestämmande. Kunskap om besvären som kan uppstå på kort och lång sikt efter 

behandling är viktigt ur ett omvårdnadsperspektiv. 

 

Stort tack till Per Fransson och Journal Club vid Institutionen för omvårdnad, 

Umeå universitet, 2013. 
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  Bilaga 1 

Tabell 3. T-klassifikation enligt Union for International Cancer Control (UICC) 

Kategori  
T1 Ej kliniskt synlig eller palpabel tumör 

 
    T1a Histoligskt fynd av misstag, 5 % eller mindre av borttagen vävnad 
    T1b Histologiskt fynd av misstag, 5 % eller mer av borttagen vävnad 
    T1c Identifierad tumör genom nålbiposi pga ökat PSA-värde 

T2 Tumör inom prostata 
 

    T2a Tumör involverar en halv lob eller mindre av prostatan 
    T2b Tumör involverar mer än en halv lob av prostatan 
    T2c Tumör involverar båda lober av prostatan 

T3 Tumör sträcker över utsidan av prostatan 
 

    T3a Extrakapsulär tumör som sträcker sig till urinblåsans hals 
    T3b   Tumör involverar sädesblåsa(orna) 

T4 Tumör är fixerad eller involverar annan närliggande struktur än 
sädesblåsorna. 

 
 

 



Bilaga 2a 

Tabell 4. Översikt  frågor gällande urinvägs-och tarmbesvär innan behandling samt fem år efter behandling

RP EBRT

mv (n) CI 95% mv (n) CI 95% P-värde

Urinvägsbesvär

Har du problem med dina urinvägar?

Innan behandling 1.55 (864) 1.40-1.71 1.99 (910) 1.83-2.15 <0.001

5 år efter behandling 1.37 (811) 1.23-1.52 2.21 (732) 2.01-2.41 <0.001

Har du urinläckage (inkontinens)?

Innan behandling 0.48 (871) 0.40-0.56 0.52 (925) 0.44-0.61 0.39

5 år efter behandling 1.90 (810) 1.73-2.06 1.34 (738) 1.18-1.50 <0.001

Hur mycket påverkar dina urinvägsproblem 

din dagliga aktivitet?

Innan behandling 0.92  (871) 0.80-1.04 1.16 (920) 1.03-1.28 <0.001

5 år efter behandling 1.23 (810) 1.10-1.36 1.62 (740) 1.46-1.79 0.001

Tarmbesvär

Har du problem med din avföring?

Innan behandling 0.65 (870) 0.54-0.76 0.72 (923) 0.62-0.83 0.013

5 år efter behandling 0.82 (806) 0.69-0.95 1.94 (733) 1.76-2.12 <0.001

Har du avföringsläckage?

Innan behandling 0.21 (873) 0.15-0.27 0.22 (927) 0.17-0.28 0.233

5 år efter behandling 0.47 (809) 0.37-0.56 1.00 (738) 0.87-1.14 <0.001

Hur mycket påverkar dina avföringsproblem 

din dagliga aktivitet?

Innan behandling 0.29 (869) 0.22-0.36 0.34 (929) 0.27-0.41 0.018
0= Inget, 10= Mycket. Analys genomförd med Mann-Whitney U-test, signifikant skillnad p<0.05. RP= radikal prostatektomi, EBRT= extern strålbehandling, 
CI= Konfidensintervall 
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Tabell 5. Översikt av  frågor gällande sexualfunktion, livvsituation och daglig aktiv itet innan behandling samt fem år efter behandling

RP EBRT  P-värde

m v (n) CI (95%) m v (n) CI (95%)

Sexualfunktion

Har du problem med ditt sexualliv?

Innan behandling 2.18 (852) 1.98-2.39 3.24 (886) 3.00-3.48 <0.001

5 år efter behandling 5.84 (786) 5.58-6.11 5.66 (683) 5.37-5.96 0.398

Har du lust till sexuell aktivitet? *

Innan behandling 2.97 (858) 2.78-3.15 4.24 (904) 4.03-4.44 <0.001

5 år efter behandling 4.61 (800) 4.37-4.84 5.08 (711) 4.84-5.33 0.005

Livssituation och daglig aktivitet

Hur tycker du att din livssituation är som helhet?

Innan behandling 1.727 (863) 1.59-1.863 2.027 (922) 1.89-2.163 0.001

5 år efter behandling 2.337 (800) 2.196-2.479 2.888 (730) 2.718-3.057 <0.001

Begränsar din PC din dagliga aktivitet?

Innan behandling 0.95 (869) 0.83-1.08 1,22 (929) 1.10-1.34 <0.001

5 år efter behandling 1.34 (808) 1.21-1.48 1.78 (737) 1.61-1.95 0.002

0= Inget, 10= Mycket. *0= Mycket, 10= Ingen Analys genomförd med Mann-Whitney U-test, signifikant skillnad p<0.05. RP= radikal prostatektomi,  

EBRT= extern strålbehandling, CI= Konfidensintervall 
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Tabell 6. Översikt av frågor gällande upplevelse av urinvägs-, avförings- och sexualproblem fem år 

efter behandling 

RP EBRT

Antal (%) Antal (%)

Om du skulle leva resten av ditt liv med dina urinvägsproblem

 som det är just nu, hur skulle du uppleva detta?

Mycket nöjd, Nöjd, Tillfredsställd 627 (82.70) 529 (78.70)

Blandade känslor, Missbelåten 120 (15.83) 125 (18.60)

Olycklig, Förfärligt 11 (1.45) 18 (2.70)

Om du skulle leva resten av ditt liv med dina avföringsproblem

som det är just nu, hur skulle du uppleva detta?

Mycket nöjd, Nöjd, Tillfredsställd 737 (92.80) 558 (82.66)

Blandade känslor, Missbelåten 49 (6.20) 105 (15.55)

Olycklig, Förfärligt 8 (1.00) 12 (1.77)

Om du skulle leva resten av ditt liv med dina sexualproblem som

som det är just nu, hur skulle du uppleva detta?

Mycket nöjd, Nöjd, Tillfredsställd 331 (41.20) 286 (44.10)

Blandade känslor, Missbelåten 405 (50.40) 301 (46.40)

Olycklig, Förfärligt 68 (8.50) 62 (9.60)

RP= radikal prostatektomi, EBRT= extern strålbehandling 


