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Att leva med en okontrollerbar kropp 

En litteraturstudie om mäns upplevelser efter en prostatektomi 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Årligen drabbas mer än 9000 män av prostatacancer i Sverige. 

Ärftlighet, manligt könshormon och levnadsvanor tycks bidra till sjukdomen. 

Prostatektomi är en av behandlingsmetoderna. För att kunna ge en god postoperativ 

omvårdnad till män som genomgår en prostatektomi, är det av vikt att undersöka hur 

sjukdomen och prostatektomin påverkar dessa män.  

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa mäns upplevelser efter en prostatektomi. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts. Vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats söktes i databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. Tio artiklar uppfyllde 

kvalitetskriterierna och inkluderades. Artiklarnas resultat har analyserats och 

sammanställts enligt Friberg´s metod.  

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: ”Att förlora kontrollen över 

urinblåsan”, ”Att bli impotent”, ”Behovet av stöd” och ”Att få information”. Erektil 

dysfunktion och  urinläckage medförde begränsad livskvalitet. Stöd av sin partner 

och familj var därmed betydelsefullt. Det framkom även att det rådde en missnöjdhet 

över den givna informationen som gavs av vårdgivarna. 

Slutsats: Männen drabbades av en mängd postoperativa komplikationer, vilket 

resulterade i upplevelser av lidande och känslor av skam. Stöd från deras partner var 

därmed väldigt betydelsefullt. Litteraturstudiens författare tror därför att det är av 

stor vikt att vårdpersonal erbjuder god omvårdnad även till männens partners, för att 

de ska må bra trots deras livssituation. För att kunna ge god omvårdad, kan det 

därför även vara betydelsefullt att undersöka partners upplevelser av att leva med en 

man som genomgått en prostatektomi.   

Nyckelord:Radikal prostatektomi, prostatacancer, upplevelser, urininkontinens, 

impotens. 

 

 

 

 



Living with an uncontrollable body 

A literature review on mens´experiences after a prostatectomy 

 

ABSTRACT 

Background: Every year, more than 9.000 men suffer from prostate cancer in 

Sweden. Heredity, male sex hormone and habits seem to contribute to the disease. 

Prostatectomy is one of the treatment methods. In order to provide satisfying post-

operative care, for men undergoing prostatectomy, it is important to investigate how 

the disease and prostatectomy affects these men. 

Objective: The aim of the study was to illuminate mens’ experiences after a 

prostatectomy. 

Method: A literature review was conducted. Scientific articles with qualitative 

approach was applied in the databases CINAHL, PubMed and Scopus. Data collection 

was analyzed according to Friberg's method. Ten articles filled the quality criteria and 

were selected for inclusion in the result.  

Results: The analysis resulted in four categories: “To lose control of the bladder”, 

“To become impotent”, “Need for support” and “To receive information”. Erectile 

dysfunction and urinary incontinence conducted to limit the quality of life. The 

support of their partners and family were important. It also emerged that there was 

dissatisfaction over the given information that was given by the caregiver. 

Conclusion: The men suffered a variety of postoperative complications, resulting in 

experiences of pain and feelings of shame. Support from their partners was very 

important. That´s why, the authors of the literature study believe´s that it is 

important that the nurses provides good care, even to the men's partners, so that they 

feels good in spite of their life situation. To provide good care, it can also be 

important to illuminate partners experiences of living with a man who has undergone 

a prostatectomy. 

Keywords: Radical prostatectomy, prostate cancer, urinary incontinence, 

impotence. 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND………………………………………………………………………………………… 1 

Cancer…………………………………………………………………………………………………. 1 

Förekomst och prognos vid cancer…………………………………………………… 1 

Att få beskedet prostatacancer………………………………………………………….. 2 

Orsaker till prostatacancer……………………………………………………………….. 2 

Symtom……………………………………………………………………………………………….. 3 

Diagnos……………………………………………………………………………………………….. 3 

Behandling………………………………………………………………………………………….. 4 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar……………………………………………..... 5 

Problemformulering………………………………………………………………………….. 5 

Syfte…………………………………………………………………………………………………….. 6 

Frågeställningar…………………………………………………………………………………. 6 

METOD………………………………………………………………………………………………... 6 

Sökmetod…………………………………………………………………………………………….. 6 

Urval…………………………………………………………………………………………………….. 7 

Analys…………………………………………………………………………………………………... 8 

Forskningsetik…………………………………………………………………………………….. 9 

 

RESULTAT…………………………………………………………………………………………... 10 

1. Att förlora kontrollen över urinblåsan………………………………………………  11 

Att uppleva känslor av lidande………………………………………………………………… 11 

Att ta avstånd från sociala umgängen……………………………………………………… 12 

2. Att bli impotent…………………………………………………………………………………… 13 

Att uppleva känslan av att vara otillräcklig……………………………………………… 13 

Att sträva efter att hitta en lösning………………………………………………………….. 14 

Att acceptera sin situation……………………………………………………………………….. 15 

3. Behovet av stöd……………………………………………………………………………………. 15 

Att få stöd av professionellt utbildade………………………………………………………. 15 

Att få stöd av anhöriga…………………………………………………………………………… 16 

Att få stöd av män med liknande erfarenheter………………………………………….. 16 

4. Att få information……………………………………………………………………………….. 17 

Att ha svårt att ta till sig information……………………………………………………….. 17 



Att inte få adekvat information om komplikationer…………………………………… 17 

Att få information som underlättar livssituationen…………………………………… 18 

 

DISKUSSION……………………………………………………………………………………….. 18 

Resultatdiskussion……………………………………………………………………………… 18 

Att förlora kontrollen över urinblåsan……………………………………………………… 19 

Att bli impotent………………………………………………………………………………………. 19 

Behovet av stöd………………………………………………………………………………………. 20 

Att få information…………………………………………………………………………………... 21 

Befrielse från skam……………………………………………………………………………….... 22 

Samhälleliga aspekter, klass, ålder, och etnicitet………………………………………. 23 

Betydelse för omvårdnad…………………………………………………………………… 23 

Metoddiskussion………………………………………………………………………………… 24 

Forskningsetisk diskussion……………………………………………………………………… 25 

Konklusion………………………………………………………………………………………….. 26 

 

REFERENSER…………………………………………………………………………………….. 27 

 

Bilaga 1 – Söktabell av artiklar  

Bilaga 2 – Mall vid kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 

Bilaga 3 – Artikelöversikt, kvalitetsgranskning och etikprövning 

 

 



 

 

  

 
 

BAKGRUND  

Cancer 

År 2011 diagnostiserades 57 726 nya fall av cancer i Sverige. Männen stod för flest 

rapporterade sjukdomsfall med 30 038 nya diagnoser. Åldrarna 65 år och uppåt stod 

för 65 procent av de som drabbades. Sammanlagt 11 384 män och 10 351 kvinnor 

rapporterades ha avlidit till följd av sjukdomen. Prostatacancer och bröstcancer utgör 

cirka en tredjedel av cancerfallen hos män respektive kvinnor och är därmed de 

vanligaste cancersjukdomarna. De vanligaste metoderna för att behandla cancer i 

Sverige är kirurgi, strålbehandling och cytostatika (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Förekomst och prognos vid prostatacancer 

Enligt Socialstyrelsen (2013) diagnostiserades 9663 nya fall av prostatacancer i 

Sverige år 2011. Detta innebär att 205 per 100 000 män årligen insjuknar. Av de som 

insjuknat i prostatacancer överlever 91,6 procent en femårsperiod, och efter tio år är 

överlevnaden 82,6 procent. Antalet dödsfall låg på 2382 personer.   

Enligt Regionala cancercentrum (2014) diagnostiserades 9244 nya fall av 

prostatacancer under året 2013. 

 

Förekomsten av prostatacancer skiljer dock markant runt om i Sverige, men även 

runt om i världen. Exempelvis är prostatacancer ovanligt i Asien, men oerhört vanligt 

i Norden och i Nordamerika. Högsta andelen cancerdrabbade är individer bosatta i 

USA (Norlén och Schenkmanis 2004, 14). 

 

Prognosen vid prostatacancer skiljer beroende på cancertumörens tillväxthastighet. 

Studier visar att män med långsamt växande tumörer har mindre risk att avlida inom 

tio år jämfört med män med snabbt växande tumörer (Norlén och Schenkmanis 

2004, 24). Exempelvis visar Regionala cancercentrum (2014) att nio procent av 

männen med lågrisktumörer avlider inom 15 år efter diagnos och att 69 procent av 

männen med metastaserad prostatacancer dör inom 15 år. Samt att ungefär 30 

procent av männen med högrisktumörer, oavsett ålder, avlider inom tio år. Enligt 

Norlén och Schenkmanis (2004, 91) kan patienter, i livets slut, både få vård i 

hemmet, av personal i hemsjukvårdsteam, samt av specialutbildad personal på 

hospice. 
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Att få beskedet prostatacancer 

Enligt Lorentsen och Grov (2011, 401) påverkar en cancerdiagnos en människa både 

kroppsligt, psykiskt, socialt och existentiellt. Kronenwetter et al. (2005) utförde en 

studie i syfte att undersöka mäns reaktioner efter att de hade fått diagnosen 

prostatacancer. I denna studie deltog 44 amerikanska män, i åldrarna 50 till 85, i 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att det väcks en mängd olika känslor, 

såsom exempelvis ångest, upprördhet, rädsla, ilska och i vissa fall även dödstankar. 

Dessa känslor kan till och med väckas om prognosen är god. I vissa fall kan 

reaktionen däremot bli helt annorlunda. Exempelvis upplever en del män att 

diagnosen enbart är ett hinder eller problem som ska lösas. Det går därför inte att i 

förväg veta hur en individ kommer att reagera vid ett prostatacancerbesked.   

 

Orsaker till prostatacancer 

Tyvärr vet man inte med säkerhet varför män drabbas av prostatacancer. Sannolikt 

krävs en kombination av flera faktorer (Adami et al. 2006, 27). Ärftlighet anses vara 

en av riskfaktorerna. Män med syskon som drabbats av prostatacancer har en dubbelt 

så hög risk att utveckla sjukdomen. Har en individ dessutom två till tre syskon med 

prostatacancer förhöjs risken med hela fem till tio gånger (Turner och Drudge-Coates 

2010). Därmed rekommenderas män i Sverige, som har två eller flera släktingar med 

prostatacancer, att regelbundet genomgå prostatacancertester från 50 års ålder 

(Norlén och Schenkmanis 2004, 15). Regionala cancercentrum (2014) 

rekommenderar att dessa män bör påbörja sina undersökningar minst fem år före 

den lägsta åldern då det har diagnostiserats prostatacancer i släkten, samt tio år före 

vid upptäckter av metastasering.   

 

Norlén och Schenkmanis (2004, 16-23) förklarar även att manligt könshormon, 

testosteron, kan utveckla prostatacancer, samt att kosten kan ha betydelse för 

utvecklingen. Det förekommer exempelvis misstankar om att höga kaloriintag i form 

av animaliskt, mättat fett ökar risken att utveckla prostatacancer. Även rött kött anses 

vara en bidragande faktor. Rött kött utgör nämligen en viktig källa för zink i kosten, 

ett ämne som behövs för att bilda hormonet testosteron. Viss forskning visar 

dessutom att fet fisk, frukt och grönsaker, samt te i vissa fall kan förebygga 

utvecklingen av cancer.  
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Ökad ålder är ytterligare en riskfaktor. En ökad risk att utveckla prostatacancer kan 

ses i takt med att individer blir äldre. Män under 50 år drabbas sällan av 

prostatacancer (Voerman et al. 2006). 

 

Symtom 

Tidigt i prostatacancerns utveckling upplevs oftast inga symtom. Tids nog 

uppkommer symtom såsom svagare urinstråle, svårigheter att påbörja 

vattenkastning, ofullständig tömning av urinblåsa, långvarig urinering, ojämnt 

urinflöde och trängningar, samt brådska att behöva gå på toaletten. Mindre vanliga 

symtom är erektil dysfunktion och hematuri (Spickett och Robertson, 2010). Vid 

metastasering till exempelvis skelettet orsakas ryggsmärtor och vid metastasering till 

ryggraden kan förlamningar uppstå. I vissa fall kan symtom såsom trötthet, förlorad 

aptit och viktnedgång framträda som de enda förekommande avvikelserna (Adami et 

al. 2006, 33-35).  

 

Diagnos 

Vanligtvis uppstår misstankar om prostatacancer först vid ett besök hos en 

allmänläkare. Vidare utredning genomförs därefter hos en urolog eller urologiskt 

utbildad kirurg (Haglund 2003, 119-120). Utredningen av misstänkt prostatacancer 

genomförs i ett flertal steg. Inledningsvis får patienten beskriva sina symtom, via en 

så kallad symtomskattning. Därefter tas blodprover för att mäta mängden 

prostataspecifikt antigen, PSA, i prostatakörteln. Ju högre värdet är, desto högre är 

risken för prostatacancer. Fortsättningsvis undersöks prostatan via ändtarmen, via en 

så kallad rektalpalpation. Då bedöms prostatans storlek, utbredning och placering. 

Därefter förs ett instrument med en ultraljudssändare in i ändtarmen för att studera 

prostatans utseende, omfattning och eventuellt uppkommen tumör. Slutligen 

fastställs prostatacancer med hjälp av en biopsi från prostatakörteln. Även vidare 

undersökningar kan genomföras för att utreda misstänkta metastaseringar (Adami et 

al. 2006, 33-41). Enligt Regionala cancercentrum (2014) bör PSA-test dock undvikas 

på män som enbart uppskattas ha en kvarvarande livstid på mindre än tio år. De 

menar på att risken att sjukdomen hinner bli så pass allvarlig att den blir livshotande, 

är liten. I dessa fall anses även påbörjad behandling betydelselös på grund av den 

höga åldern.  
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Behandling 

När diagnosen är fastställd bestäms val av behandling. Valet beror exempelvis på om 

tumören är lokal eller om eventuell spridning förekommer, PSA-värdet, ultraljudet 

och patientens ålder. De behandlingsalternativ som finns att tillhandahålla vid 

prostatacancer är bland annat prostatektomi, strålbehandling och hormonbehandling 

(Adami et al. 2006, 64-79).  

 

Behandlingen kan antingen genomföras med hjälp av öppen radikal prostatektomi 

eller robotassisterad radikal prostatektomi. Den senare nämnda behandlingen har 

visats ge minskad postoperativ vistelsetid på sjukhus jämfört med den radikala 

prostatektomin (Watts et al. 2009). Under de senaste åren har laparaskopisk 

prostatektomi, en så kallad titthålsoperation, dock blivit allt vanligare (Wallskär, 

2012). Efter en prostatektomi kan männen drabbas av postoperativa komplikationer. 

I närheten av prostatakörteln går exempelvis nervtrådar som är betydelsefulla för 

erektionen. Skadas dessa nervtrådar försämras förmågan till ett normalt sexuellt 

samliv efter operation. Drygt hälften av alla män drabbas av förlorad 

erektionsförmåga (Adami et al. 2006, 66-68). Vilket i de flesta fall, dessutom är den 

vanligaste komplikationen (Weber et al 2007). Potosky et al. (2004) har gjort en 

amerikansk studie vars syfte var att undersöka männens livskvalitet fem år efter 

behandling för prostatacancer. Sammanlagt var det 1591 män, mellan åldrarna 55 till 

74 år, som deltog i undersökningen. Resultatet visade att 79 procent av männen 

fortfarande var impotenta fem år efter prostatektomin.  

 

Urinläckage är en annan vanligt uppkommande komplikation. I Sverige drabbas cirka 

40 procent av männen av lindriga urinläckage, främst under ansträngning och cirka 

20 procent blir i behov av inkontinensskydd (Adami et al. 2006, 66-69). Detta kan, 

för männen, upplevas som väldigt påfrestande (Weber et al. 2007). Enligt Spickett 

och Robertson (2010) anses besvären vara som mest påtagliga under den tidiga 

postoperativa tiden, för att sedan successivt avta de följande sex till 12 månaderna. 

Enligt Serdá et al. (2013) kan bäckenbottenträning vara en framgångsrik metod för 

att påskynda återhämtningen vid urinläckage och därmed förbättra urinkontrollen 

efter en prostatektomi. Enligt Turner och Drudge-Cotes (2010) är det av stor vikt att 

män som genomgått prostatektomi faktiskt får vetskap om att 

prostatacancerbehandling kan leda till ovan nämnda komplikationer. 
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I Weber’s et al. (2007) studie framkom det även att prostatacanceropererade män är i 

behov av stöd. Både från anhöriga och professionellt utbildade, men problematiskt 

nog kan urinläckage och sexuella dysfunktioner vara genant att prata om. I en 

avhandling av Hedestig (2006), betonar även han vikten av stöd till dessa män. Han 

förklarar att tillfredsställande stöd, kan för männen, underlätta förmågan att 

återerövra kontrollen över sin livssituation. Tvärtom förklarar han likaså att 

bristande stöd kan leda till fördjupade känslor av utsatthet och sårbarhet.  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Som sjuksköterska har man en viktig roll gentemot män som drabbas av 

prostatacancer och genomgår en prostatektomi. Sjuksköterskan kan bidra till att 

skapa förutsättningar för att hjälpa dessa män att hantera sin livssituation (Gjerland, 

Almås och Grönseth 2011, 76) och att uppleva livskvalitet och hälsa (Lorentsen och 

Grov 2011, 401). För att lyckas, krävs ett starkt förtroende och en tillitsfull relation 

mellan patient och sjuksköterska (Gjerland, Almås och Grönseth 2011, 76). Det är 

även av stor vikt att sjuksköterskan förmedlar hopp gentemot dessa patientar, så att 

de får styrka och energi att kämpa mot sina cancerdiagnoser, samt bemöter dem och 

deras närstående med respekt, empati och mod (Lorentsen och Grov 2011, 401-402). 

Även saklig information som berör patienternas behandling är av stor betydelse. 

Informationen bör då ges i en miljö utan rådande störmoment (Gjerland, Almås och 

Grönseth 2011, 76). Sjuksköterskans mål vid omvårdnad av dessa patienter är att få 

dem att känna trygghet, reducera deras ångest och att skapa förutsättningar för ett så 

komplikationsfritt liv som möjligt efter operationen (Gjerland, Almås och Grönseth 

2011, 76).  

 

Problemformulering 

Prostatektomi är idag en relativt vanlig behandling vid prostatacancer. Trots detta 

finns det fortfarande lite forskning om hur männen upplever sin livssituation efter 

operationen. Operationen kan troligtvis innebära konsekvenser som kan påverka 

männens dagliga liv och som kan vara känsligt att diskutera med vårdpersonal och 

anhöriga. För att vårdpersonal skall kunna ge god information, god omvårdnad samt 

underlätta männens situation postoperativt så frågar sig författarna följande: Vad 

finns för forskningsresultat om hur dessa män upplever sin livssituation efter en 

prostatektomi? 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa mäns upplevelser efter en 

prostatektomi.  

Frågeställningar 

 Vad är det för problem männen upplever efter en prostatektomi? 

 Vad upplever männen för något som hindrar en god livskvalitet? 

 Vilka kroppsliga upplevelser eller hinder upplever männen efter operationen? 

 Vilka positiva upplevelser kan männen erfara efter en prostatektomi? 

METOD 

Sökmetod 

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning i databasen PubMed för att kontrollera 

att det fanns tillgängliga artiklar för att genomföra litteraturstudien utifrån det tänkta 

syftet (Axelsson 2012, 208-209). Fortsättningsvis genomfördes sökningarna i tre 

olika databaser, CINAHL, PubMed och Scopus, där fokus bland annat ligger på 

omvårdnad (Willman, Bahtsevani och Stoltz 2011, 71-81). Relevanta, svenska 

söktermer kopplade till syftet översattes därefter till engelska termer via Karolinska 

Institutets hemsida, samt till Mesh-termer och CINAHL Headings via PubMed´s och 

CINAHL´s databaser. Några engelska söktermer användes för fritextsökning för att 

få ett större antal artiklar. De mest användbara söktermerna var ”Prostatectomy”, 

”Prostatic Neoplasms”, ”Urinary Incontinence”, ”Erectile Dysfunction”, 

”Prostatectomy”, ”Patientexperience”, ”Lived experience”, ”Interviews” och 

”Narrative”. 

 

För att öka träffsäkerheten av de vetenskapliga artiklarna använde författarna 

begränsningsfunktioner efter ålder, kön, språk, tidpunkt för publicering och 

publikationstyp (Karlsson 2012, 107). Sökningarna begränsades till män från 44 år 

och uppåt som hade genomgått en prostatektomi till följd av prostatacancer. 

Artiklarna som valdes ut var Peer-reviewed eller refereed och skrivna på engelska. 

Publikationsåren var mellan 2001-2014. De slutgiltiga studierna som valdes ut har 

redovisats i en tabell (se bilaga 1).  

 



 

 

      7 

 

Urval  

Författarna valde ut vilka artiklar som skulle ingå i litteraturstudien. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011, 112) är det av vikt att redogöra vilka grupper som ska inkluderas 

och exkluderas för att besvara det formulerade syftet.  

 

Inklusionskriterier  

Innehållet i artiklarna behandlar mäns upplevelser. De utvalda studierna är 

kvalitativa. Artiklarna är etiskt prövade och håller en medelhög eller hög kvalitet. 

 

Exklusionskriterier 

Män som genomgått annan behandlingsmetod till följd av prostatacancer. Studier 

som är av låg kvalitet. Artiklar som är skrivna på andra språk än svenska och 

engelska, samt som är 15 år och äldre.  

 

Val av artiklar 

Urvalet av artiklarna genomfördes i fyra steg. Första steget var att välja relevanta 

artiklar utifrån titel. Andra steget var att välja de artiklar som innehöll ett abstrakt 

som motsvarade syftet med författarnas litteraturstudie. I tredje steget läste 

författarna igenom hela artiklarna och sorterade ut de artiklar som var lämpliga att 

använda för att besvara syftet. Sista steget i urvalsprocessen var att kvalitetsgranska 

det kvarvarande materialet för att säkerställa att de valda artiklarna höll en medelhög 

eller hög kvalitet.  

 

Willman, Bahtsevani och Stoltz (2011, 106-107) har ett kvalitetsgranskningsformulär 

(se bilaga 2) som författarna valt att använda sig av vid granskningen av artiklarna. 

För att öka trovärdigheten ytterligare valde båda författarna att granska samtliga 

artiklar individuellt och sedan göra en gemensam kvalitetsbedömning (Wallengren 

och Henricson 2012, 490). Frågorna som besvarades under kvalitetsgranskningen 

poängsattes utifrån antal JA- eller NEJ- svar (Willman, Bahtsevani och Stoltz och 

2011, 108). Kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 3.  
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Analys 

Författarna har använts sig av Friberg´s (2012, 127-129) modell för att analysera de 

utvalda studiernas resultat. Friberg beskriver analysarbetet som en rörelse från en 

helhet till delar och från delarna till en ny helhet. I denna modell utgörs helheten av 

de utvalda artiklarna. Delarna skapas då studiernas resultat sönderdelas med hänsyn 

till att få fram relevant data utifrån det valda syftet med litteratursammanställningen. 

Den nya helheten skapas då datan sammanfogas och slutligen bildar ett nytt resultat.  

 

De olika stegen i analysen var följande: De valda studierna genomlästes, 

nyckelfynden identifierades i varje studies resultat, nyckelfynden från alla resultat 

sammanställdes med avseende på skillnader och likheter och kategorier bildades, sist 

formulerades en beskrivning med grund i de nya kategorierna. Översiktsmall på 

analysprocessen redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översiktsmall av analysprocessen 
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Subkategori Subkategori 

Nyckelfynd 
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Forskningsetik 

Kjellström (2012, 76) menar att följande aspekter måste beaktas för att en studie ska 

få kallas etisk. Studien ska innehålla relevanta frågor, ha en god vetenskaplig kvalitet 

och genomföras på ett sätt som överensstämmer med de forskningsetiska regler som 

fastställs i Helsingforsdeklarationen (2013).  

 

Den vetenskapliga kvaliteten innebär att studien innehåller teorier, metoder, 

diskussion och resultat som syftar till forskningsfrågan. Enligt Nygren (2012, 24) är 

det vanligt att kvalitativa studier innebär nära, djupgående, integritetshotande, 

obehagliga eller avslöjande frågor som berör forskningspersonens liv och att all 

forskning kring känsliga personuppgifter ska etikprövas. Kjellström (2012, 71-75) 

förklarar att syftet med etikprövningslagen är att ”skydda den enskilda människan 

och att respektera människovärdet vid forskning”.  

 

Helsingforsdeklarationen (2013) tydliggör vilka regler som ska följas vid forskning 

med människor. Den förklarar att personer som väljs ut att ingå i forskningen ska 

informeras om att det är ett frivilligt deltagande och att de när som helst under tidens 

gång kan välja att återkalla sitt samtycke. Personerna ska även få information om vad 

det är för studie, vilken metod som ska användas och förväntad nytta av forskningen. 

Alla försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen för personen ska vidtas.  

Genom att författarna har haft en etisk medvetenhet när de har granskat artiklarna 

som ingår i studien så har de säkerställt att de uppfyller etikprövningslagens krav på 

att artiklarna är etiskt godkända, samt att forskarna som ansvarar för studien för ett 

tydligt etiskt resonemang. 
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RESULTAT 

De analyserade studiernas resultat har sammanställts i kategorier och subkategorier 

för att redovisa mäns upplevelser av att genomgå en prostatektomi.  

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

 

 

Kategori  Subkategori 

 

Att förlora kontrollen över urinblåsan 

 

Att uppleva känslor av lidande 

 

Att ta avstånd från sociala umgängen 

 

Att bli impotent 

 

Att uppleva känslan av att vara otillräcklig 

Att sträva efter att hitta en lösning  

Att acceptera sin situation 

 

 

Behovet av stöd 

 

Att få stöd av professionellt utbildade 

Att få stöd av anhöriga 

Att få stöd av män med liknande 

erfarenheter 

Att få information Att ha svårt att ta till sig information 

Att inte få adekvat information om 

komplikationer 

Att få information som underlättar deras 

livssituation 
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Att förlora kontrollen över urinblåsan 

Att uppleva känslor av lidande 

Det förekom i flera fall att männen fick bära en tillfällig urinkateter till följd av 

prostatektomin. Katetern ledde till frustration och fick männen att känna sig som 

barn. Några män förklarade att urinkatetern var det enda de lade fokus och energi på, 

snarare än operationen, cancern och deras återhämtning. En av deltagarna beskrev 

att han längtade efter att katetern skulle tas bort eftersom att han skarpt ogillade den. 

Flera av deltagarna upplevde dessutom känslor av oro över att åka hem från 

sjukhuset med urinkateter. De var oroliga över att drabbas av blödningar och 

infektioner, då de sedan tidigare hört av andra prostatacanceropererade män att 

sådana medicinska komplikationer kan uppstå (Iyigun, Ayhan och Tastan 2011; Burt 

et al. 2005; De Moraes Lopes et al. 2012).  

 

I några studier drabbades männen av medicinska komplikationer såsom infektioner, 

blödningar och irritation i och omkring penis samt frätningar på toppen av penis till 

följd av urinkatetern. En deltagare upplevde exempelvis att den enda gången det 

kändes okej att bära katetern var då han låg ner och sov. Han kunde varken sitta upp 

eller ligga ner på grund av att det gjorde så ont. Han testade allt men tyckte att han 

gick igenom ett helvete. Han tog massvis med smärtlindring men ansåg ändå att det 

var olidligt (Iyigun, Ayhan och Tastan 2011; Burt et al. 2005). I Krumwiede och 

Krumwiede´s (2012) studie, från USA, beskriver männen även att de i vissa fall 

kunde drabbas av läckage runt katetern, vilket ledde till stress, skamkänslor och 

social tillbakadragenhet. Några män beskriver tvärtom att katetern gav känslor av 

hopp då det tillhörde behandlingen för att bota deras cancer.  

 

När den tillfälliga katetern avlägsnades drabbades flera män av urininkontinens. 

Urininkontinensen medförde att männen upplevde skam och förödmjukelse. Om de 

exempelvis hörde en kran med rinnande vatten kunde de råka kissa på sig och 

därmed få till synes blöta byxor. En man förklarar dessutom att han inte längre 

kunde ha samlag med sin fru på grund av droppade urin. En annan man förklarade 

att urininkontinens och känslan över att förlora kontrollen över sin kropp var det 

värsta som kunde hända en människa (De Moraes Lopes et al. 2012; Iyigun, Ayhan 

och Tastan 2011). Lorrie, Powel och Clark (2005) förklarar att några deltagare 

upplevde att urininkontinensen var ett så allvarligt problem att de troligtvis inte hade 
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utfört en prostatektomi om de fått chansen att välja igen. De hade hellre levt med 

cancern och vetskapen om att de kunde dö.  

 

Trots detta fanns det män som upplevde en viss optimism eftersom inkontinensen 

bara var tillfällig. En man förklarar att han skulle glädjas då det inte längre droppar 

urin och då han skulle kissa normalt igen. Det fanns även män som däremot var 

oroliga för att de skulle behöva leva med urininkontinens livet ut (Krumwiede och 

Krumwiede 2012; Burt et al. 2005).  

 

Männen förklarar att de använde sig av olika metoder för att få kontroll över 

urinläckaget. Åtgärder som att tänka på hur mycket de drack, att gå på toaletten i tid, 

hur de var klädda ute när det var kallt väder och hur de undvek stressade situationer 

(Hedestig et al. 2005). De skyddande åtgärderna kunde även upplevas som ett 

bekymmer. Några män menade nämligen på att inkontinensskydden utgjorde ett 

problem under sommaren då männen svettades mer. Detta resulterade i att det blev 

svårare att avgöra om de hade urinläckage eller om det bara var svett. Skydden 

medförde även ökade risker för hudirritation och utslag. Dessutom var de dyra och 

storleken på dem gjorde att de syntes. Några män berättade att de fick byta byxor 

flera gånger om dagen för att skydden inte höll tätt. De upplevde även en oro över att 

de skulle lukta urin (Lorrie, Powel och Clark 2005; Hedestig et al. 2005; Butler et al. 

2001). Trots att männen använde sig av inkontinensskydd så kände de sig inte säkra. 

Det fanns en frustration och skamsenhet att behöva bära inkontinensskydd och det 

tog hårt på männens psyke. En av männen berättade att han fick bära blöjor i två 

veckor och var väldigt arg över detta. Han kunde inte lämna huset. Han hatade att det 

skulle läcka. Det medförde att han kände sig genant och demoraliserad 

(O’shaughnessy och Laws 2009-2010; De Moraes Lopes et al. 2012; Burt et al. 2005).  

 

Att ta avstånd från sociala umgängen 

I flera studier förklarar männen att de upplevde att urininkontinens begränsade 

deras sociala liv. De kände sig fängslade i hemmet eftersom de inte kunde ägna sig åt 

samma sysselsättningar som tidigare. Männen hindrades både från att träffa vänner 

och att utföra sportsliga aktiviteter. Det förekom ofta läckage i samband med fysisk 

ansträngning. Den fysiska aktiviteten blev även drabbad på grund av att de behövde 

bära långbyxor. Detta medförde att välbefinnandet sjönk eftersom en god fysisk hälsa 
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och välbefinnande stod varandra nära. Deltagarna förklarade att de inte kunde ta 

hem gäster de första två månaderna efter operationen, eller åka iväg på grund av att 

de konstant tänkte på toaletten (Hedestig et al. 2005; Iyigun, Ayhan och Tastan 2011; 

Lorrie, Powel och Clark 2005). 

 

I O’shaughnessy och Laws (2009-2010) studie, från Australien, beskriver männen att 

de såg urininkontinens som en personlig oförmåga. Vuxna män förväntades att 

kunna kontrollera sin kroppsfunktion och att urininkontinens var ett onormalt 

tillstånd. Men i De Moraes Lopes et al. (2012) studie, från Brasilien, beskriver en av 

deltagarna att han inte tog lika illa vid sig av att livet hade förändrats. Han bar med 

sig en väska med nödvändiga artiklar. Han skämdes inte över detta och förklarade att 

prostatacancer var en vanlig sjukdom som många drabbades av och så även han, men 

att det inte betydde att han eller någon annan, med urininkontinens var annorlunda 

för det.  

 

Att bli impotent 

Att uppleva känslan av att vara otillräcklig 

Gemensamt för resultatet i flera studier beskriver männen känslan av att vara 

otillräckliga vid sexuella sammanhang gentemot sina partners till följd av 

prostatektomin. De oroade sig över att deras partners skulle vara besvikna över att 

inte kunna bli lika sexuellt tillfredsställda såsom de tidigare blivit av männen (Oliffe 

2005; De Moraes Lopes et al 2012; Iyigun, Ayhan och Tastan 2011; Burt et al. 2004; 

Butler et al. 2001).  

 

Flera studier beskriver även hur impotensen påverkar männens relationer. En man 

beskriver exempelvis att han och hans partner alltid varit ett kärleksfullt par som 

varit relativt sexuellt aktiva, men att han nu var orolig att hen skulle inleda en affär 

med någon annan på grund av att han inte kunde tillfredsställa dennes sexuella 

behov (Burt et al. 2004). En annan man menade dessutom att han till och med kunde 

tänka sig att lämna sin partner, för att hen skulle få möjlighet att gå vidare, 

tillsammans med någon som kan tillfredsställa behoven (De Moraes Lopes et al. 

2012). I O´shaughnessy och Laws (2009-2010) studie förklarar ännu en man att 

prostatektomins konsekvenser ledde till frustration och försämrad livskvalitet. Han 
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upplevde nämligen att det var svårt att hitta ett stabilt sexuellt förhållande med en 

partner på grund av hans/sin impotens.  

 

Gemensamt i flera studiers resultat är att männen dessutom beskriver hur 

impotensen påverkar dem i negativ riktning. De förklarar att de inte längre känner 

sig manliga, snarare värdelösa. De förklarar likaså att de inte känner sig hela, utan 

skadade. Detta orsakade dem en oerhörd sorg som påverkade deras välbefinnande 

(De Moraes Lopes et al. 2012; Hedestig et al. 2005; Lorrie, Powel och Clark 2005; 

O’shaughnessy och Laws 2009-2010; Butler et al. 2001). I Burt´s et al. (2005) studie, 

från Kanada, beskriver männen dessutom att de alla hoppas på att de någon gång 

kommer att återfå den sexuella funktionen. 

 

Att sträva efter att hitta en lösning 

Det framkom i flera studiers resultat att männen testade medicinska läkemedel, 

såsom exempelvis Viagra i både tablett- och injektionsform för att återfå potensen 

(Oliffe 2005; Lorrie, Powel och Clark 2005; Burt et al. 2005; Hedestig et al. 2005). I 

de fall där läkemedel hade effekt resulterade detta i att männen återerövrade sin 

upplevelse av att vara manlig. Dock framkom det däremot att några av männen 

upplevde att det krävdes en viss planering för att kunna ha ett samlag, i och med att 

Viagra exempelvis medför en erektion som kan pågå uppemot ett par timmar (Oliffe 

2005). Andra män beskriver att de ansåg att medicinerna gav en del biverkningar, i 

form av exempelvis smärta under samlagen. Andra ansåg att medicinerna inte hade 

någon effekt alls (Lorrie, Powel och Clark 2005; Oliffe 2005). För några män bidrog 

Viagra tvärtom till ett hinder för upphetsning och sexuell förmåga. Det framkommer 

dock inte hur läkemedlen hindrar upphetsningen och den sexuella förmågan 

(Hedestig et al. 2005).  

 

Andra strategier som vidtogs för att uppnå sexuell tillfredsställelse, förutom 

medicinska åtgärder var oralsex och smekning. Sådant som gav möjlighet till 

intimitet och närhet. Dock upplevde männen inte full tillfredsställelse av det. Istället 

önskade även de att de en dag skulle återfå sin potens (Oliffe 2005).  
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Att acceptera sin situation 

I en studie, från Australien, av Oliffe (2005) var det förstås påfrestande för männen 

att bli impotenta till följd av prostatektomin. Dock förekom ett gemensamt mönster 

hos deltagarna där de istället försökte se det positiva med behandlingen. Deras fokus 

låg på att överleva och övervinna den livshotande sjukdomen som cancer innebär. De 

upplevde att cancerbehandlingen var viktigare än själva potensen.  En man beskrev 

sin upplevelse såhär:  

”I det stadiet handlade det bara om att överleva och att fokusera på 

framtiden”. 

 

I andra studier beskriver männen även där vikten av att överleva, trots avsaknad av 

förmågan att få erektion. Männen upplevde att deras situation accepterades och 

normaliserades, samt att de omvärderade sitt liv till följd av sin tidigare 

cancerdiagnos (Yu Ko et al. 2010; Krumwiede och Krumwiede 2012). Gemensamt i 

flera studier, är, att de inte ser impotensen som ett större hot mot deras hälsa. De 

upplever sig så pass gamla att de inte längre har samma behov av sexuell 

tillfredsställelse såsom de hade då de var yngre (Oliffe 2005; Iyigun, Ayhan och 

Tastan 2011; O´Shaughnessy och Laws 2009-2010). I och med att männen var i den 

åldern då de själva hade egna, uppväxta och i vissa fall utflyttade barn, upplevdes den 

sexuella dysfunktionen hos männen inte så påfrestande (Oliffe 2005; Iyigun, Ayhan 

och Tastan 2011). 

 

En del av männen drabbades av att penisens storlek förkortades till följd av 

prostatektomin. De flesta männen såg detta som en naturlig del av behandlingen och 

accepterade den kroppsliga förändringen. Dock beskrev en man att han upplevde 

komplikationer under vattenkastning till följd av sin penisförkortning. Något som 

innebar att han exempelvis inte kunna stå upp och kasta vatten normalt. Trots det 

upplevde han att han i livet hade betydligt väsentligare saker att oroa sig över än 

storleken på sin penis (Yu Ko et al. 2010).  

Behovet av stöd 

Att få stöd av professionellt utbildade 

Gemensamt i några studier beskriver männen att de upplevde att stöd från 

sjukvårdspersonal och andra professionellt utbildade var väldigt betydelsefullt under 

hela processen från diagnos till en tid efter operation. Männen upplevde nämligen att 
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stödet underlättade deras känslor av att vara bekväma i deras/sin situation 

(Krumwiede och Krumwiede 2012; Burt et al. 2005). Männen i Krumwiede och 

Krumwiedes (2012) studie förklarade att öppen kommunikation och tydlig 

information var betydelsefulla byggstenar som skapade respektfulla relationer. I 

Burt´s et al. (2005) studie framkom det även att deltagarna erbjöds stöd av dem som 

intervjuade. Även detta upplevdes som väldigt betydelsefullt. Enligt Iyigun, Ayhan 

och Tastan´s (2011), studie från Turkiet, var det dock en man som menade på att han 

också hade velat få stöd från sjukvårdspersonal. Problematiken för honom var dock 

att han var för generad och skamsen för att be om det. Att be om stöd upplevdes för 

honom som något omanligt. 

 

Att få stöd av anhöriga 

Stöd från anhöriga upplevdes för dem flesta männen som det mest betydelsefulla 

stödet (Iyigun, Ayhan och Tastan 2011; Krumwiede och Krumwiede 2012). Männen 

uppskattade främst att få stöd av sina partners, deras/sina närmsta vänner, 

släktingar och deras barn (Burt et al. 2005). Stödet gav männen känslor av tröst och 

omsorg (Krumwiede och Krumwiede 2012).  

 

I Hedestig´s et al. (2005), studie från Sverige, förklarar även han att stöd från 

anhöriga ökade männens välbefinnande. Detta genom att de kunde samtala om 

deras/sina rådande förhållanden efter prostatektomin, samt planera framtiden och 

att lära sig att hantera oron och ångesten som förekom. De flesta av männen 

upplevde ett stort stöd av familjen, samt att det var en lättnad att kunna prata om sitt 

tillstånd med dem anhöriga. 

 

Att få stöd av män med liknande erfarenheter  

Männen beskriver även att det var av stor vikt att få stöd av andra män som haft 

prostatacancer och därefter genomgått en prostatektomi (Burt et al. 2005; Hedestig 

et al. 2005). Det gav dem styrka att fortsätta kämpa (Burt et al. 2005), samt möjlighet 

till att samtala, jämföra och ta reda på vad andra män använde för strategier för att 

underlätta och förbättra sin egen livskvalitet (Hedestig et al. 2005). Det gav dem även 

möjligheter att reflektera sina erfarenheter med varandra, samt dela dessa. Stödet av 

män i samma situation var både viktigt under sjukhusvistelsen, men även efter. En 

man beskrev sin upplevelse av stöd såhär:  
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”Det är verkligen till stor hjälp att ha en vän när man går igenom 

någonting sådant, speciellt om du kan prata med någon som har 

liknande erfarenheter. Man kommer aldrig att ha exakt likadana 

erfarenheter, men det är åtminstone någon som vet hur det är, och kan 

förstå vissa saker” (Burt et al. 2005). 

 

Att få information 

Att ha svårt att ta till sig information  

Lorrie, Powel och Clark (2005) förklarar att deltagarna generellt hade en liten 

kunskap om följderna av en prostatektomi och att tankarna om vad cancern kunde 

medföra hindrade dem från att inta/ta till sig viktigt information. Krumwiede och 

Krumwiede (2012) förklarar att männen mycket väl visste om att de skulle få en 

urinkateter efter operationen, men att de däremot inte var känslomässigt förberedda 

på vad det skulle innebära. I Burt´s et al. (2005) studie framgår det att alla män hade 

fått en god preoperativ information. Trots detta hade flera av männen inte läst den 

information de hade fått förrän efter operationen. Det framkommer dock inte varför.  

 

Att inte få adekvat information om komplikationer 

Gemensamt i flera studier upplevde männen att de inte hade fått tillräcklig pre- och 

postoperativ information. Den information de främst ansåg att de inte fått i 

tillfredsställande omfattning var vilka komplikationer som kunde uppstå efter 

prostatektomin (Lorrie, Powel och Clark 2005; Oliffe 2005; Iyigun, Ayhan och Tastan 

2011; Burt et al. 2005; Hedestig et al. 2005; Yu Ko et al. 2010). I Burt´s et al. (2005) 

studie förklarar exempelvis männen att de erhållit tydlig information, både skriftligt 

och muntligt från olika instanser. Trots det visade det sig att några av männen 

drabbades av postoperativa komplikationer som de inte hade någon som helst aning 

om att de kunde drabbas av. Detta medförde oro och förvåning hos dem.  

 

I andra studier förklarar männen även att de upplevde att de inte fått tillräcklig 

information om hur de postoperativt kunde lindra deras/sina uppkommande 

komplikationer (Butler et al. 2001; Iyigun, Ayhan och Tastan 2011). I Iyigun, Ayhan 

och Tastan´s (2011) studie, från Turkiet, saknades exempelvis information om var de 

kunde få tag på inkontinensskydd, och i Butler´s et al. (2001) studie, från Kanada, 

saknades information om hur bäckenbottenövningar utförs, samt varför dessa bör 

genomföras. I Iyigun, Ayhan och Tastan´s (2011) studie har männen en lista över vad 



 

 

      18 

 

de önskat att de fått mer information om. Bland annat önskades mer information om 

postoperativa komplikationer och hur dessa kan lindras.  

 

Att få information som underlättar livssituationen 

Information om prostatacancer, dess behandling och eventuellt uppkommande 

konsekvenser erhölls av sjukvårdspersonal, internet, litteratur, andra cancerpatienter 

samt vänner och släktingar (Butler et al. 2001; Krumwiede och Krumwiede 2012; 

Burt et al. 2005). Detta minskade männens oro och ökade deras välbefinnande, samt 

underlättade val av behandling (Krumwiede och Krumwiede 2012). Gemensamt i 

flera studier var att flera av männen upplevde att det var av stor vikt att få 

information av män som varit i samma situation. De menade på att det ökade deras 

förståelse (Hedestig et al. 2005; Krumwiede och Krumwiede 2012; Burt et al. 2005; 

Butler et al. 2001). Hedestig et al. (2005) förklarar dessutom att det underlättade 

möjligheten att leva vidare trots uppkomna postoperativa biverkningar.  

Postoperativt beskriver männen även vikten av att få möjlighet till regelbundna 

uppföljningsbesök, där männens PSA-värden regelbundet kontrolleras. Männen 

upplevde att det skapade trygghet och känslor av att lättare kunna kontrollera sin  

sjukdom (Hedestig et al. 2005).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser efter en prostatektomi. I resultatet 

framkommer det att en prostatektomi påverkade männens livskvalitet på flera 

sätt.”Att bli impotent”, ”Att förlora kontrollen över urinblåsan”, ”Behovet av stöd” 

och ”Att få information” är fyra kategorier som ringar in dessa mäns upplevelser. Till 

följd av impotensen upplevde männen sig vara sexuellt otillräckliga, vilket i sin tur, i 

flera fall, påverkade relationen till deras partners. Även urininkontinensen medförde 

sociala påfrestningar för männen som resulterade i livsstilsförändringar och smärta, 

både fysiskt och psykiskt. Dessutom framkom det att både information och stöd 

utgjorde en viktig del i männens liv efter prostatektomin. Litteraturstudiens 

författare har därmed valt att diskutera dessa områden mer ingående.   
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Att förlora kontrollen över urinblåsan 

Litteraturstudiens resultat visar att ha urinkateter är ett stort problem som följer 

efter en prostatektomi. De medicinska komplikationerna, till följd av urinkatetern, 

kunde vara så allvarliga att männen hade svårt att lägga fokus på annat. Likaså 

medförde urininkontinensen negativa följder då katetern avlägsnades. Exempelvis 

utgjorde urinläckagen ett hinder för männen att kunna vistas i sociala miljöer, då den 

förlorade kontrollen över urinblåsan medförde en konstant oro över att kissa på sig. 

Detta kan styrkas med vad Hedestig (2006) beskriver. Männen i hans studie 

upplevde exempelvis att deras sömn och aktivitetsförmåga påverkades till följd av 

urininkontinensen. Trots det strävade de efter att upprätthålla ett så normalt liv som 

möjligt. Hedestig förklarar likaså att för att minimera dessa mäns upplevelser av oro 

och ångest till följd av urininkontinens, är fysiska aktiviteter såsom att vara ute i 

naturen, spela golf och social samvaro skyddsfaktorer. Även Scriven (2013, 41-43) 

förklarar att regelbunden fysisk aktivitet är en skyddsfaktor för att främja hälsa och 

välbefinnande samt förebygga sjukdom. Litteraturstudiens författare anser därmed 

att det är av betydelse att sjuksköterskan ger råd om fysisk aktivitet och motiverar 

dessa män till att vara fysiskt aktiva och att upprätthålla en social samvaro.  

 

Att bli impotent 

I litteraturstudiens resultat framkommer det dessutom att impotensen påverkade 

männen negativt. Männen kände sig värdelösa, skadade och omanliga, vilket 

påverkade deras välbefinnande. Även i Hedestig´s (2006) studie beskrivs det att 

impotens ofta kan ses som en börda och ge upphov till känslor av att vara stympad, 

vilket kan förändra ett pars sexliv avsevärt. För att hjälpa männen att hantera sin 

förändrade kropps- och självbild anser litteraturstudiens författare att det är av stor 

vikt att sjuksköterskan finns tillgänglig för patienten och försöker visa på att dennes 

nedsättningar inte är något att känna skam över. Lorentsen och Grov (2011, 415) kan 

styrka detta resonemang. De förklarar att sjuksköterskan bör möta upp patientens 

sårbarhet och därmed bekräfta dennes värdighet. 

 

Gemensamt för flera män i resultatet var även att de kände en otillräcklighet 

gentemot sina partners. Männen oroade sig över att kvinnorna skulle bli besvikna om 

männen inte kunde leva upp till den sexuella tillfredsställelse som kvinnorna erhållit 

innan operation, vilket i flera fall, gav negativa följder bland paren. Litteraturstudiens 
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författare vill dock poängtera att det endast var männens egna åsikter och inte 

parens. Chung och Brock (2013) förklarar att impotensens påverkan på manligheten, 

i många fall, kan leda till brist på intim kontakt mellan män och deras partners, vilket 

i sin tur kan medföra konflikter och frustrationer dem emellan. Litteraturstudiens 

författare tolkar resultatet så, att man inte kan avgöra om en relation påverkas 

negativt av mannens sexuella dysfunktion, enbart utifrån männens upplevelser. För 

att få en rättvisande förståelse för den uppkomna situationen bör fokus även ligga på 

kvinnans upplevelser. Dock kan denna litteraturstudie användas som underlag för 

vidare forskning inom sexuell dysfunktion, hos män som behandlats med 

prostatektomi. Studien kan med fördel jämföras med andra studier för att hitta 

likheter och skillnader i hur män och kvinnor upplever relationen till sin partner.  

 

Behovet av stöd 

Behovet av stöd ansågs vara en viktig faktor i rehabiliteringen efter behandlingen, 

både från vårdpersonal, anhöriga och andra prostataopererade män. Dock framkom 

det att några av männen upplevde att det var genant att be om stöd, främst från 

sjukvårdspersonal. I en studie av Hedestig (2006) upplevde även de männen att det 

var genant att prata om sitt tillstånd. Där beskriver männen att de kände sig 

”blottade” då de samtalade om sina erektionsproblem med kvinnlig 

sjukvårdspersonal. Denna upplevelse beskrevs dock inte på samma sätt vid kontakt 

med manlig personal.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det dessutom att stöd från anhöriga, främst 

från partners, var oerhört betydelsefullt. Författarna av denna litteraturstudie anser 

därför att det vore betydelsefullt om sjuksköterskor tar reda på de anhörigas mående 

och deras behov av stöd, eftersom en välmående partner oftast kan erbjuda ett bättre 

stöd till sin make. Detta kan styrkas enligt Lorensen och Grov (2011, 416). Att ge stöd 

till en närstående innebär, enligt de, indirekt att stötta en patient. I en studie av 

Eversten och Wolkenstein (2010) kan man se den negativa följden av 

otillfredsställande stöd från sjukvårdspersonal till partners. I deras studie upplevde 

kvinnorna stress till följd av att de tyckte att det var för svårt att stödja sina män. 

Kvinnorna ansåg att sjukvårdspersonalen bara tog för givet att kvinnorna hade en 

god hälsa och de blev heller inte tillfrågade om hur de upplevde situationen. Detta 

upplevde de som väldigt negativt.  
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Att få information 

I resultatet framkommer det att flera av deltagarna inte var nöjda med den 

information de hade fått från sjukvårdspersonal, vilket medförde att männen istället 

sökte sig till andra källor för att inskaffa kunskap. Den information de främst saknade 

var om postoperativa komplikationer och hur dessa kan lindras. Även i Davison´s et 

al. (2004) studie, från Canada, saknades ytterligare information om postoperativa 

komplikationer.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det även att männen testade olika åtgärder 

för att minska urinläckagen. Exempelvis utförde några enstaka män 

bäckenbottenövningar. Olyckligtvis nog var det endast ett fåtal, av männen, som 

faktiskt erhöll information om övningarnas betydelse. I Mirza, Griebling och Kazer´s 

(2011) studie utförde 188 män bäckenbottenövningar både pre- och postoperativt. 

Det visade sig att redan efter en månad, postoperativt, hade 44 procent av männen 

blivit av med sin urininkontinens. Vid tre månader efter operationen hade hela 59 

procent blivit av med sin inkontinens. Detta kan jämföras med övriga män som inte 

utförde bäckenbottenövningar, där endast 20 respektive 37 procent hade blivit 

kontinent igen. Litteraturstudiens författare anser därmed att det är betydelsefullt 

om sjuksköterskor ger adekvat information om bäckenbottenövningar och dess 

positiva effekter. God information skulle kunna leda till bättre följsamhet hos 

patienterna, och därmed ett reducerat behov av inkontinensskydd. Vilket i sin tur kan 

leda till ekonomiska vinster för sjukvården. Litteraturstudien författare anser dock 

att informationen bör individanpassas och både ges skriftligt och muntligt för att 

försäkra sig om att patienterna verkligen tar till sig den givna informationen. Detta 

kan styrkas med vad Fagermoen och Hamilton (2005) beskriver. I deras studie 

framkom det att de individer som erhållit både skriftlig och muntlig information var 

de som var som bäst förberedda. 

 

För att öka tryggheten ansåg männen i litteraturstudien att det var viktigt med 

regelbundna uppföljningsbesök för att kontrollera PSA-värdet. Hedestig (2006) 

förklarar att ett PSA-värde är ett verktyg som används för att kontrollera 

prostatacancerns aktivitet. Han förklarar även att det innan uppföljningsbesöket 

råder osäkerhet hos männen, men att det tvärtom infinner sig en stor lättnad när det 

framkommer att PSA-värdet är normalt. Litteraturstudiens författare anser att 
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trygghet och information går hand i hand. Även här vill vi poängtera hur 

betydelsefullt det är om sjuksköterskor erbjuder männen tillfredsställande 

information som har betydelse för männens sjukdom och behandling. Gjerland, 

Almås och Grönseth (2011, 76) styrker detta resonemang med argumentet att god 

information och handledning till patienter skapar trygghet och minskar oro.  

 

Befrielse från skam 

Känslan av skam var ett gemensamt fenomen som förekom hos männen i 

litteraturstudiens resultat. Enligt Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) är skam 

en självvärderande känsla där individer upplever sig själva som ovärdiga och 

otillräckliga. Enligt Lethinen (1998) förekommer skam ofta i samband med 

skuldkänslor och ifrågasättande av den egna personligheten. Gemensamt hos 

männen i litteraturstudiens resultat var, att skam uppstod till följd av att inte längre 

kunna leva upp till de annars självklara kroppsliga funktionerna såsom potens och 

kontinens, men även till följd av att samtala om dessa funktioner med anhöriga eller 

sjukvårdspersonal. Skammen bidrog till att männen kände sig värdelösa, 

förödmjukade, sorgsna och mindre manliga. Det var så allvarligt att de till och med, i 

vissa fall, drog sig för att be om stöd eller råd från sjukvårdpersonal. Med hjälp av 

skamkompassen enligt Nathanson´s (1994, 303-378) teori om skam kan 

sjukvårdspersonal uppmärksamma när individer upplever skam. Han förklarar att 

skam kan yttra sig genom: 

 Undvikande - Individen undviker att prata om ämnet och drar sig undan 

fysiskt.  

 Avskiljande - Individen isolerar och undviker att hamna i sociala umgängen.  

 Attack mot sig själv eller andra - Individen dömer sig själv, att det är sitt eget 

fel. Detta kan resultera i att de skadar sig själv eller andra.  

 

Enligt Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) kan känslan av skam minskas 

genom att behandla patienter med värdighet och respekt. Enligt Dahlqvist, Söderberg 

och Norberg (2009) är det viktigt att individer som upplever skam får anförtro sig till 

någon de känner tillit till och därmed kunna dela känslan av skuld och maktlöshet 

och känna bekräftelse och tröst.  
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Med detta vill forskarna visa att det är av stor vikt att sjuksköterskor och anhöriga är 

medvetna om att skam är en mycket stark känsla av att inte duga som människa. Det 

är av stor betydelse att sjukvårdspersonalen informeras om hur personer som 

upplever skam ska bemötas för att lindra eller befria patienter från känslor av skam.  

 

Samhälleliga aspekter, klass, ålder, och etnicitet 

Utifrån de studier litteraturstudiens författare fann under datainsamlingen var de 

flesta studierna från Nordamerika. Av den anledningen frågar sig författarna om 

förekomsten av prostatacancer, till viss del, kan bero på vilken etnisk bakgrund man 

härstammar ifrån. Detta kan styrkas enligt Norlén och Schenkmanis (2004, 17) som 

förklarar att matvanor kan variera i olika länder, vilket kan påverka risken att 

utveckla prostatacancer. Exempelvis äter asiater sundare dieter jämfört med 

amerikaner. Litteraturstudiens författare fann inga studier från Asien utan enbart 

från Nordamerika.   

 

Även skillnader i ålder uppmärksammades i litteraturstudiens resultat. Desto yngre 

männen var, ju mer påfrestande upplevdes de postoperativa komplikationerna efter 

prostatektomin på deras psyke. De som var äldre och redan hade vuxna barn ansåg 

sig inte ha lika stora sexuella behov som de yngre. För att underlätta dessa mäns 

livssituation, anser litteraturstudiens författare att, det är av stor vikt att männen 

erbjuds god omvårdnad. Enligt Sarvimäki och Stenbock, Hult (2008, 163) har alla 

människor, oavsett samhälleliga aspekter, klass, ålder eller etnicitet, rätt till en god 

omvårdnad. De förklarar att sjuksköterskans ansvar består av att främja en atmosfär 

där respekt för mänskliga rättigheter, sedvänjor, värderingar och trosuppfattningar 

råder. 

 

Betydelse för omvårdnad 

För att kunna ge bästa möjliga förutsättningar för  god omvårdnad efter en 

prostatektomi är det av stor vikt att vårdpersonal har kunskap om dessa patienters 

postoperativa upplevelser vid en prostatektomi. En prostatektomi påverkar männen 

på olika sätt, vilket leder till en variation av subjektiva upplevelser. Genom denna 

fördjupning i området kan vårdpersonal få ökad förståelse för dessa personers 

situation och behov. Förståelsen kan underlätta för vårdpersonal när det gäller att ge 

relevant information till nyinsjuknande patienter och sätta in optimala stödinsatser 



 

 

      24 

 

då behov råder, vilket kan medföra att männens livssituation och hälsa främjas. 

Exempelvis kan förståelse, hos sjukvårspersonal, om dessa patienters upplevelser av 

skam vid samtal och frågor angående urininkontinens och sexualitet, kunna leda till 

att personal frågar upp om dessa saker på ett sätt som befriar männen från skam. 

Även förståelse om betydelsen av att involvera anhöriga i information och 

uppföljning skulle kunna leda till att patienters lidande lindras postoperativt.  

Detta kan styrkas med vad Friberg (2012, 124) beskriver. Hon menar att kvalitativ 

forskning bidrar till att skapa evidensbaserad omvårdnad. Detta genom ökad 

förståelse för det valda fenomenet och att den identifierade vetenskapliga kunskapen 

ger möjlighet till praktisk användbar kunskap, samt att det ger en vägledning för hur 

det studerade fenomenet kan hanteras i vårdarbetet.  

 

Metoddiskussion  

Författarna genomförde en litteraturstudie. Enligt Axelsson (2012, 205) ska 

evidensbaserad vård så långt det är möjligt vila på vetenskaplig grund, därmed är det 

betydelsefullt att genomföra litteratursammanställningar.  

 

Litteraturstudiens syfte var att belysa mäns upplevelser efter en prostatektomi. Vi 

valde därmed att genomföra studien med en kvalitativ design. Enligt Henricson och 

Billhult (2012, 130) har en kvalitativ design som avsikt att studera personers levda 

erfarenheter av ett visst fenomen.  

 

Sökningarna av artiklar genomfördes i tre olika databaser vilket är en styrka då 

databaserna behandlar olika områden inom vården. Under datainsamlingen 

användes begränsningsåtgärder, såsom exempelvis tidsintervallet 2001-2014. Äldre 

studier kändes inte relevant med tanke på att prostatektomi som behandling kan ha  

förändrats. Dock visade resultatet inte på att det skilde avseendevärt under det valda 

tidsintervallet. Även engelskt skrivna studier användes som begränsning, då engelska 

är ett världsspråk. Dock finns risk att artiklarnas innehåll har missuppfattats eller 

misstolkats vid översättning till svenska. Lexikon och internetbaserade 

översättningsprogram har använts till hjälp för att minimera denna risk.  

 

För att öka träffsäkerheten av relevanta artiklar användes vanligtvis Mesh-termer och 

CINAHL Headings. Mesh-termer såsom ”Urinary Incontinence” och ”Erectile 
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Dysfunction” brukades i ett antal sökningar, vilket kan ha begränsat åtkomsten av 

studier med andra förekommande postoperativa komplikationer. Det booleska ordet 

AND utnyttjades under datasökningen för att minska denna risk. För att få ett brett 

och samtidigt rättvist resultat valde författarna att endast inkludera studier från I- 

länder. Därmed minskar risken att resultatet blir missvisande för vårt land, vilket det 

kunnat bli om forskarna valt att inkludera U-länder.  

 

De utvalda studierna handlade om mäns upplevelser efter en prostatektomi. Några av 

artiklarna handlade exempelvis även om upplevelser innan operationen. På grund av 

ett begränsat antal tillgängliga artiklar valdes ändå dessa att tas med i resultatet. 

Dock inkluderades endast information som var relevant för litteraturstudiens syfte. 

 

Datainsamlingen resulterade i tio kvalitativa artiklar. Litteraturstudiens författare 

valde att begränsa antalet artiklar eftersom tidsramen för skrivandet medförde att det 

inte fanns möjlighet till att kvalitetsgranska och analysera fler artiklar. Sannolikt 

hade det slutgiltiga resultatet kunnat bli bredare och mer varierat om fler artiklar 

hade valts ut.   

 

Alla utvalda artiklar har kvalitetsgranskats och erhöll en medelhög till hög kvalitet. 

Artiklarna kvalitetsgranskades först var för sig. Därefter jämfördes författarnas 

bedömningar, så att en slutgiltig bedömning till sist framfördes. Enligt Wallengren 

och Henricson (2012, 483-485) ökar detta tillvägagångssätt trovärdigheten i 

kvalitetsbedömningen. Slutligen vill författarna påpeka att det var första gången de 

genomförde en litteraturstudie. Henricson (2012, 472) förklarar nämligen att det 

därmed finns en risk att datainsamling, granskning och analys kan ha påverkats av 

författarnas okunskap om genomförandet av ett självständigt arbete.    

 

Forskningsetisk diskussion 

År 2004 infördes kravet att, ett etiskt godkännande krävs, för att en artikel ska få 

publiceras i många medicinska- och vårdvetenskapliga tidsskrifter (Olsson och 

Sörensen 2011, 86-87). Litteraturstudiens författare valde ut nio studier som är 

skrivna efter år 2004 och därmed är etiskt granskade. Däremot hittade 

litteraturstudiens författare inte någon information om att en av studierna, som är 

skriven år 2001, är etiskt granskad. Dock uppmärksammade litteratursstudiens 



 

 

      26 

 

författare att, forskarna i studien-, från år 2001, under hela arbetets gång avkodade 

deltagarnas data, samt att de krävde ett skriftligt samtycke från deltagarna för att få 

delta. Vilket innebar att deras deltagande var frivilligt. Dessa punkter är av stor vikt 

för att inte röja individernas identitet, samt risk att komma till skada till följd av 

studien. Litteraturstudiens författare ansåg därför att även denna studie var relevant. 

Detta kan styrkas med vad Olsson och Sörensen (2011, 78-85) beskriver, att individer 

som ingår i forskningsprojekt alltid ska skyddas genom konfidentialitet, sekretess och 

anonymitet. Även Helsingforsdeklarationen (2013) kan styrka litteraturstudiens 

författares beslut. Helsingforsdeklarationen förklarar att all forskning som involverar 

människor endast får genomföras om fördelarna överväger nackdelarna, med 

studien, för deltagarna, samt att deltagandet ska vara frivilligt och alla individer 

måste ge ett skriftligt samtycke.   

 

Litteraturstudiens författare har under arbetets gång följt en god forskningsed. De 

har endast valt ut studier av god etisk kvalitet och har redovisat och beskrivit de 

utvalda studiernas resultat på ett neutralt sätt. Litteraturstudiens författare har även 

diskuterat och konsulterat, sinsemellan, angående deras skriftligt sammanställda 

resultat för att på ett etiskt vis respektera studiernas deltagare.  

 

Konklusion 

Under sammanställningen av denna litteraturstudie framkom det att ett flertal av 

männen i studierna drabbats av postoperativa komplikationer till följd av 

prostatektomin. De flesta männen upplevde dessa komplikationer som väldigt 

påfrestande, både fysiskt, psykiskt och socialt. Männen beskrev att de upplevde oro 

gentemot sina partners och besvikelse över sin begränsade förmåga att utöva sexuella 

samlag. Dock framkommer ingen information om hur kvinnorna upplever detta. 

Gemensamt för  männen  var dessutom att de upplevde att det stöd de erhöll från  sin 

partner var det mest betydelsefulla stödet. Dock kan det med stor sannolikhet vara 

väldigt påfrestande för dessa partners att se sina sjuka män och vara starka nog att 

klara av att stötta männen. Det är därmed av vikt att även partners erbjuds stöd av 

sjukvårdspersonal. För att kunna erbjuda tillfredsställande stöd till paren i deras 

relation kan det vara relevant att ta reda på hur männens partners upplever 

livssituationen när deras män fått en prostatacancerdiagnos och därefter genomgått 

en prostatektomi.  
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Bilaga 1. 

Söktabell av artiklar. 
 

Databas 
Datum 

Sökord Träffar Urval I Urval II Urval III 

CINAHL 
141108 

“Patient experience” 
AND 
“Postoperative” 
AND 
“prostatectomy” 

23 4 2 0 

CINAHL 
141111 

MM "Prostatectomy" 
AND 
“Patient experience” 

31 4 3 3 

CINAHL 
141117 

“Prostatectomy” AND 
“Patient experience” 

94 3 2 0 

CINAHL 
141117 

“Radical 
prostatectomy” AND 
Patient experience” 

54 4 1 1 

PubMed 
141111 

"Quality of Life”  AND 
"Prostatectomy"[Mesh] 
AND "Prostatic 
Neoplasms"[Mesh] 

14 4 4 0 

PubMed 
141111 

Prostatectomy"[Mesh] 
AND "Prostatic 
Neoplasms"[Mesh] 
AND “Patient 
experience” 

7 2 2 0 

PubMed 
141111 

"Patient Satisfaction" 
AND "Prostatic 
Neoplasms"[Mesh] 
AND 
"Prostatectomy"[Mesh] 

2 1 1 0 

PubMed 
141111 

"Prostatectomy"[Mesh] 
AND "Urinary 
Incontinence"[Mesh] 
AND "Erectile 
Dysfunction"[Mesh] 

7 3 3 2 

PubMed 
141117 

“Quality of life” AND 
“Prostatic neoplasms” 
AND “Urinary 
incontinence” AND 
“Prostatectomy” 

4 1 1 1 

PubMed 

141117 

“Urinary Incontinence” 

AND “Prostatectomy” 

41 5 1 1 

PubMed 
141205 

"Prostatectomy"[Mesh] 
AND "Prostatic 
Neoplasms"[Mesh] 
AND "Interview, 
Psychological"[Mesh] 

1 1 1 1 

Scopus 
141108 

“Prostatectomy” 
AND 
“Living experience” 

23 2 2 1 

Manuell 
sökning 

    0 

Inkluderade 
artiklar 

    10 

 

Urval I: Utvalda studier utifrån titlar som var intressanta utifrån formulerat syfte. 

Urval II: Utvalda studier utifrån abstrakt som var intressant utifrån formulerat syfte.  

Urval III: Utvalda studier utifrån fulltext som var intressanta utifrån formulerat syfte samt efter 

kvalitetsgranskning.  



 

 

 

Bilaga 2. 

Mall vid kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 
 

Påstående Ja Nej 

Tydligt syfte? Viktigt? 

Relevant? 

  

Tydlig problembeskrivning? 

Anknutet till tidigare 

forskning? 

  

Lämplig som kvalitativ 

metod? 

  

Försöker forskarna belysa 

undersökningspersonernas 

subjektiva upplevelser, 

erfarenheter eller 

uppfattningar? 

  

Framgår det hur urval 

gjorts, samt varför? 

  

Framgår det att 

urvalsstorleken är lämplig? 

  

Lämplig urvalstrategi?    

Strategiskt urval 

förhållande till syftet? 

  

Framgår det om och i så fall 

varför 

undersökningspersoner 

avstått från deltagande? 

Har det betydelse för 

resultatet?  

  

Lämplig 

datainsamlingstekning? 

  

Tydlig analys?   

Har forskaren 

granskat/diskuterat sin 

egen roll i 

forskningsarbetet? 

  

Tydligt resultat? Rimligt? 

Välgrundat? 

  

Tillräckligt med data för 

slutredovisning? 

  

 

Maxpoäng: 14 (13, då inga undersökningspersoner har valt av avvika från studien) 

Hög kvalitet: 11-14 (13) poäng 

Medelhög kvalitet: 7-10 poäng 

Medel kvalitet: 4-6 poäng 

Låg kvalitet: 0-3 poäng



 

 

 

Bilaga 3.  
Artikelöversikt, kvalitetsgranskning och etikprövning. 

Författare 
År 

Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Etik Kvalitet 
 

(Poäng) 

Burt J,  
Caelli K,  
Moore K, 
Anderson M 
 
2005 
 
Kanada 
 

Journal of 
Clinical Nursing 

Radical 
prostatectomy: 
men’s experiences 
and postoperative 
needs 

Syftet med studien var 
att undersöka mäns 
upplevelser efter radikal 
prostatektomi samt om 
de uppfattade sin 
preoperativa undervisning 
som adekvat förberedelse 
inför den postoperativa 
återhämtningen. 

En kvalitativ deskriptiv 
studie.  
 
De flesta deltagarna 
fick genomgå semi-
strukturerade 
intervjuer via telefon. 
Ett fåtal intervjuades 
ansikte mot ansikte. 

Intervjuerna 
genomfördes 2, 7, 21 
och 120 dagar efter att 
de har kommit hem 
från sjukhuset samt 12 
månader efter 
 
Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant.  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

17 män mellan 
åldrarna 55-70 år 
som i ett tidigt 
skede fått 
diagnosen 
prostatacancer, 
samt genomgått 
radikal 
prostatektomi på 

ett sjukhus i 
Alberta, Canada. 
Männen kunde tala 
och läsa engelska.  
 

Trots omfattande 
skriftlig och muntlig 
information 
preoperativt, var det 
inte tillräckligt för att 
främja deltagarnas 
hantering av de 
postoperativa 
komplikationerna. 

Telefonuppföljning 
ansågs dock vara till 
hjälp för att främja 
anpassningen efter 
operationen, samt 
underlättade ångesten 
som orsakades på 
grund av kirurgin och 
obesvarade frågor.  
 

Granskad av etisk 
kommitté 
 
Deltagarna 
informerades 
skriftligt och muntligt 
om anonymitet, 
frivilligt deltagande 
och möjligheten att 

avvika, samt fyllde i 
ett skriftligt 
samtycke. 

Hög 
 
(11) 



 

 

 

Bilaga 3.  
Artikelöversikt, kvalitetsgranskning och etikprövning. 

Författare 
År 

Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Etik Kvalitet 
 

(Poäng) 

Butler L, 
Downe-
Wamboldt B, 
Marsh S, 
Bell D, 
Jarvi K 
 
2001 
 

Kanada 
 
Urologic Nurse 

Quality of life post 
radical 
prostatectomy: A 
male perspective 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
betydelsen och 
effekten av 
urininkontinens och 
impotens på livskvaliteten 
för 
män med prostatacancer 

Kvalitativ studie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

21 män, 47-73 år, 
som har 
behandlats med 
radikal 
prostatektomi för 
prostatacancer 

Avlägsnandet av 
katetern upp-levdes 
traumatisk för männen 
eftersom de inte var 
förberedda på den 
omedelbara effekten 
av inkontinens. 
Männen kände också 
att de inte kunde 

uppleva till den 
sexuella relation till sin 
partner som före 
operationen. Flera 
tyckte att de hade 
blivit socialt hämmade 
till följd av 
behandlingen. Några 
deltagare uppgav att 
deras relation till 
partnern inte hade 
påverkats. Två av 
männen uppgav att 
deras relation till och 
med hade stärkts efter 
operationen. 

Avkodad data 
 
Skriftligt samtycke 
 

Hög 
 
(11) 



 

 

 

Bilaga 3.  
Artikelöversikt, kvalitetsgranskning och etikprövning. 

Författare 
År 

Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Etik Kvalitet 
 

(Poäng) 

de Moraes 
Lopes M.H.B,  
Higa R, 
Cordeiro S.H, 
Rodrigues 
Estapê N.A, 
D’Ancona C.A.L 
och Turato E.R 
 

2012 
 
Brasilien 
 
Journal of 
Wound, 
Ostomy and 
Continence 
Nursing 

Life Experiences of 
Brazilian Men 
With Urinary 
Incontinence and 
Erectile 
Dysfunction 
Following 
Radical 
Prostatectomy 

Syftet med studien var 
att undersöka psykosocial 
mening och 
livsstilskonsekvenser i 
samband med erektil 
dysfunktion och 
urininkontinens (UI) hos 
män efter en 
radikal prostatektomi. 

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade 
intervjuer innehållande 
öppna frågor som 
spelats in och 
transkriberats 
ordagrant. 
  
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Tio män mellan 
åldrarna 48-74, 
från sydöstra 
Brasilien som har 
behandlats med 
radikal 
prostatektomi till 
följd av 
prostatacancer. 

Alla deltagarna har 
genomgått 
behandling på en 
urologisk klinik 
mellan september 
2007-2009. 
 
 

Tre teman 
identifierades: 
(1)Sexualiteten 
ifrågasattes 
(2)Ostyrbar kropp 
(3)Upplevelser av 
förlust 
 
 

Granskad av etisk 
kommitté  
 
Följer 
rekommenderade 
internationella 
normer som gäller 
vid 
forskning om 

människor 

Medel- 
hög  
 
(7) 



 

 

 

Bilaga 3.  
Artikelöversikt, kvalitetsgranskning och etikprövning. 

Författare 
År 

Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Etik Kvalitet 
 

(Poäng) 

Hedestig O,  
Sandman P.O, 
Tomic R, 
Widmark A 
 
2005 
 
Sverige 
 

Acta Oncologica 

Living after radical 
prostatectomy for 
localized prostate 
cancer: 
A qualitative 
analysis of patient 
narratives 

Syftet med studien var 
att belysa upplevelsen av 
att leva efter radikal 
prostatektomi 

Kvalitativ studie 
 
Narrativa intervjuer 
 
Innehållsanalys 

10 män, 61-69 år, 
som har 
behandlats med 
radikal 
prostatektomi. 
Minst sex och 
högst tre år ska ha 
gått från det att 
operationen 

utfördes. 

Männen uppger att de 
känner att sexlivet 
förändrats till det 
sämre och självkänslan 
minskat. Det var näst 
intill omöjligt att leva 
ett normalt liv till följd 
av urininkontinens. 
Olika metoder 

användes för att få 
kontroll på sitt liv igen 
efter behandlingen. 

Granskad av etisk 
kommitté 
 
 

Hög 
 
(11) 

Iyigun E, Ayhan 
H, Tastan S 
 
2011 
 
Turkiet 
 
Applied Nursing 
Research 

Perceptions and 
experiences after 
radical 
prostatectomy in 
Turkish men: 
a descriptive 
qualitative study 

Syftet med studien var 
att: 
1. Turkiska mäns 
erfarenheter och 
upplevelser av radikal 
prostatektomi.  
 2. undersöka männens 
tillfredsställelse av den 
givna informationen efter 
en radikal prostatektomi. 

Kvalitativ design med 
en deskriptiv 
fenomenologisk 
metod.  
 
Ljudinspelade 
intervjuer som 
transkriberats 
ordagrant 
 
Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av Colaizzi´s 
fenomenologiska 
metod. 

15 män som har 
behandlats med 
radikal 
prostatektomi. Där 
minst tre månader 
har gått sedan 
deras operation 
utfördes.  
 
 

-Urinkateter innebar 
obekvämlighetskänslor, 
oro och rädsla  
-Urininkontinens 
påverkar det sociala 
livet 
-Negativa effekter på 
sexuallivet 
-Förstående fruar 
-Undvek samlag på 
grund av UI 
 

Granskad av etisk 
kommitté 
 
Deltagarna fick 
information om 
studien och fyllde i 
ett samtycke. 
Intervjuerna 
genomfördes i en 
lugn och bekväm 
atmosfär 

Hög 
 
(12) 
 
 



 

 

 

Bilaga 3.  
Artikelöversikt, kvalitetsgranskning och etikprövning. 

Författare 
År 

Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Etik Kvalitet 
 

(Poäng) 

Krumwiede K.A 
och Krumwiede 
N 
 
2012 
 
 
USA 
 

Oncology 
Nursing Forum 

The Lived 
Experience of Men 
Diagnosed 
With Prostate 
Cancer 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
männens upplevelser av 
att leva med 
prostatacancer 

Kvalitativ, deskriptiv 
studie.  
 
Hermeneutisk, 
fenomenologisk metod 
enl. Van Manen, med 
semi-strukturerade 
och öppna 
intervjufrågor. 

Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
 

10 män med 
prostatacancer 
mellan åldrarna 
62-70 (varav 1 
deltagare som fått 
hormon- och 
strålbehandling och 
9 deltagare som 
genomgått radikal 

prostatektomi). 
Engelsktalande. 
Några månader 
upp till 5 år från 
diagnos 

Teman som 
identifierades: 
-Att leva med att vara 
ovetandes 
-Längtan efter att 
förstå och att veta 
-Att kämpa med en 
otillförlitlig kropp 
-Prostatacancer-

diagnosens inverkan 
-Prioriteringar under 
väntans tider 
-Att känna sig bekväm 
i andras närhet 
 

Granskad av etisk 
kommitté 
 
Konfindentialitet och 
av-identifiering av 
data 

Hög 
 
(10) 



 

 

 

Bilaga 3.  
Artikelöversikt, kvalitetsgranskning och etikprövning. 

Författare 
År 

Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Etik Kvalitet 
 

(Poäng) 

Lorrie L. Powel, 
Jack A. Clark 
 
2005 
 
USA 
 
Quality of life 
research 

The value of the 
marginalia as an 
adjunct to 
structured 
questionnaires: 
Experiences of 
men after prostate 
cancer surgery 

Syftet med denna studie 
var att undersöka hur 
mäns livskvalitet 
påverkades efter en 
prostatektomi 

Kvalitativ studie 
 
Telefonintervju 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

48 män, 49-72 år, 
som genomgått en 
prostatektomi 12-
18 månader 
tidigare 

Fyra huvudpunkter 
redovisas: 
Männen upplevde en 
brist på information om 
konsekvenserna efter 
behandling.  
. De upplevde Sexuella 
förändringar. 
Urininkontinens 

orsakade en känsla av 
skam. Rädslan att dö 
gjorde att operationen 
gav nytt hopp. 

Granskad av etisk 
kommitté 
 
Fick skriftlig 
information om 
studien 

Medel 
 
(10) 

Oliffe J 
 
2005 
 
Australien 
 
Social Science 
& Medicine 

Constructions of 
masculinity 
following 
prostatectomy-
induced impotence 

Syftet med studien vara 
att undersöka 
australienska mäns 
upplevelser av 
impotensens påverkan på 
maskulinitet, sexliv och 
förhållanden efter en 
prostatektomi  

Kvalitativ studie 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
Etnografisk  
analysmetod 

15 deltagare 
(Var 35 män från 
början. Dock hade 
de andra även 
genomgått andra 
behandlingar och 
gav därmed andra 
svar, därför valdes 
dessa bort i 
studien) 

Deltagarna upplevde 
att det var viktigare att 
ta emot behandling och 
därmed leva längre än 
att ha kvar potensen 

Granskad av etisk 
kommitté 
 
Deltagarna fyllde i ett 
skriftligt samtycke 
innehållande 
information om 
sekretess,  
transkription och 
rätten att avvika 

Hög 
 
(12) 



 

 

 

Bilaga 3.  
Artikelöversikt, kvalitetsgranskning och etikprövning. 
 

Författare 
År 

Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Etik Kvalitet 
 

(Poäng) 

O’shaughnes 
P.K 
och 
Laws T.A 
 
2009/2010  
 
Australien 
 

A journal for 
the Australian 
Nursing 
profession 
 

Australian men’s 
long 
term experiences 
following 
prostatectomy: A 
qualitative 
descriptive study 

Syftet med denna studie 
var att beskriva mäns 
långsiktiga återhämtning 
efter en prostatektomi 

Kvalitativ studie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Induktiv 
innehållsanalys 

11 män deltog. Det 
ska minst ha gått 6 
månader sedan de 
genomgått en 
prostatektomi 
 

Inkontinens och 
impotens var två 
områden som 
påverkade männens 
sociala interaktioner 
och egenvärde. 
Männen uppgav också 
att de var missnöjda 
med informationen om 

konsekvenserna av en 
prostatektomi 

Granskad av etisk 
kommitté 
 
Frivilligt deltagande. 
Erhöll information där 
de fick medge 
skriftligt samtycke. 
Respekt för värdighet 
och välbefinnande. 

Hög 
 
(11) 

Yuko W.F, 
Degner L.F, 
Hack T.F, 
Schroeder G 
 
2010 
 
Kanada 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

Penile length 
shortening after 
radical 
prostatectomy: 
Men’s responses 

Syftet med studien är att 
redogöra patienters 
uppfattningar om och 
upplevelser av att leva 
med förkortad penislängd 
efter en radikal 
prostatektomi 

Kvalitativ studie 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer som 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. 
Data analyserades 
med hjälp av 
Grounded Theory 

Sex män som 
genomgått 
prostatektomi och 
till följd av detta 
fått en förkortad 
penis.   

Försökspersonerna 
rapporterade varken 
några förändrade 
upplevelser av 
manlighet eller 
självbild 

Granskad av etisk 
kommitté 
 
Deltagarna fyllde i ett 
skriftligt samtycke 

Hög 
 
(12) 

 


