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Abstrakt 

BAKGRUND: Prostatacancer (PCa) är den vanligaste cancerformen bland män i 

Sverige. Efter kirurgisk behandling, radikal prostatektomi (RP), drabbas många av 

urininkontinens och sexuella besvär. Studier på kvinnor visar att urininkontinens 

påverkar sexuell lust men det finns få liknande studier bland män.  

SYFTE: Syftet med studien är att jämföra självskattad sexuell lust bland män med 

och utan inkontinens, ett år efter RP. 

METOD: Denna kvantitativa tvärsnittstudie utgår från enkätmaterial insamlat i en 

pågående prospektiv studie. Data insamlat bland 1751 män, ett år efter RP, har 

analyserats och jämförts mellan två grupper (fall-kontrollstudie).  

RESULTAT: Resultatet visar att män med urininkontinens skattar lägre sexuell lust, 

ett år efter RP, än män utan urininkontinens samt att de i högre grad beskriver 

tanken på ett fortsatt liv med sina sexualproblem med negativa begrepp.  

KONKLUSION: Män som genomgått RP, och i synnerhet de som har 

urininkontinens, har nedsättningar i sexuallivet. Sjuksköterskan bör uppmärksamma 

och ge tid till samtal om påverkan på sexuallivet efter RP, med både patient och 

partner. Ökad kunskap inom området bidrar till ökad förståelse, och behövs för att 

sjuksköterskor ska kunna hjälpa dessa patienter. Nedsatt sexuell lust hos män är ett 

outforskat område och vidare forskning behövs.  

 

 

Nyckelord: Prostatacancer, radikal prostatektomi, sexuell lust, urininkontinens 

  



Abstract 

BACKGROUND: Prostate cancer (PCa) is the most common form of cancer among 

Swedish men. Urinary incontinence and sexual dysfunction are two side effects that 

many men experience after surgery, radical prostatectomy (RP). Previous studies 

show that urinary incontinence has negative effects on women’s sexual desire. Few 

similar studies concern men.  

AIM: The aim of the study is to compare self-reported sexual desire among men with 

and without urinary incontinence, one year post-surgical treatment (RP). 

METHOD: This quantitative, cross-sectional study is based on a self-reported survey 

from an ongoing prospective study. Data collected from 1751 men, one year post-

treatment, have been analyzed and compared between two groups (case-control 

study).  

RESULT: The result shows that men with urinary incontinence after RP have less 

sexual desire than men without urinary incontinence. These men are also less 

satisfied with the idea of spending the rest of their lives with their sexual problems.  

CONCLUSION: Men that have undergone RP, especially the ones who have urinary 

incontinence, experience sexual dysfunction. Nurses need to acknowledge and 

initiate dialogues with patients and their partners about effects on sexual life after 

RP. Research concerning men’s sexual desire will help nurses’ knowledge and ability 

to discuss sexual problems. More studies about men’s reduced sexual desire are 

necessary. 

 

 

Keywords: Prostate cancer, radical prostatectomy, sexual desire, urinary 

incontinence 
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Bakgrund 

Inledning 

Tack vare utvecklade behandlingsmetoder mot cancer är det idag många som 

överlever men det är lätt för sjukvårdspersonal att glömma att många av dessa lever 

vidare med psykiska och fysiska bieffekter efter sjukdom och behandling (Rasmusson 

2015). Hos svenska män är prostatacancer (PCa) den vanligaste cancerformen och 

även om mortaliteten är låg (Socialstyrelsen 2013a) får många ett fortsatt liv med 

urinläckage, erektil dysfunktion (Resnick et al. 2013) och nedsatt sexuell lust (Benson 

et al. 2012).  

 

Hughes (2009) framhåller hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens när det 

kommer till att lyfta känsliga ämnen som urin- och avföringsvanor i möte med 

patienter, men menar att frågor kring sexualitet ofta undviks. En aspekt i 

sexualiteten, vars komplexitet gör den svår att bedöma och behandla, är sexuell lust 

(Hughes 2000).  

 

Idag är det vanligt att patienter får bristfällig information kring sex och lust vilket 

leder till att de känner sig ensamma i sina problem (Hughes 2009). Patienter önskar 

att sjukvårdspersonal tar initiativ till samtal om sex (Bergmark 2007; Hayder 2012) 

och upplever att just sjuksköterskan spelar en stor roll vid information, undervisning 

och kommunikation (Vaartio-Rajalin och Leino-Kilpi 2011). Forskningsbaserad 

kunskap är en viktig faktor för att sjuksköterskor ska våga leda professionella samtal. 

I dagsläget finns få studier med fokus på sexuell lust hos män efter radikal 

prostatektomi (RP) och därför genomfördes den här studien.  

 

Prostatacancer 

Varje år diagnostiseras 1,1 miljarder individer med PCa och sjukdomen är den näst 

vanligaste formen av cancer i världen bland män. Att incidensen är högst i 

Australien/Nya Zeeland, Nordamerika, Väst- och Nordeuropa förklaras med en stor 

utbredning av provtagning av prostataspecifikt antigen (PSA) med efterföljande 

biopsitagning (International Agency for research for cancer 2012). 



2 

 

I Sverige diagnostiserades 9678 män med PCa år 2013 (se Figur 1) och hälften av 

männen som drabbas är över 73 år (Socialstyrelsen 2013a). Incidensen stiger på 

grund av ökad medellivslängd och eftersom antalet rutinmässiga undersökningar 

ökar i takt med allmänhetens stigande medvetenhet (Ous 2003, 367). Mellan 1990 

och 2004 ökade antalet nya fall av PCa hos män mellan 50 och 74 år drastiskt och 

Jonsson et al. (2011) menar att en förklaring till det var ökad frekvens av PSA-

provtagning.  

 

PSA är ett enzym som finns naturligt i kroppen. Vid förhöjd halt av enzymet kan PCa 

misstänkas, men det höga värdet kan även ha andra orsaker så som godartad 

förstoring av prostatan eller urinvägsinfektion (Socialstyrelsen och Cancerfonden 

2013). I dagsläget rekommenderas inte PSA-screening i Sverige då studier visat att de 

gynnsamma effekterna på befolkningsnivå är för låga i förhållande till de negativa 

(Socialstyrelsen 2013b).  

 

 

Figur 1. Incidensen av prostatacancer mellan år 1970 och 2013, i Sverige (Socialstyrelsen 2013a) 
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Orsakerna bakom PCa är inte klarlagda (Masko et al. 2013) men hereditet, 

levnadsvanor, ålder och hormonet testosteron är faktorer som påverkar risken att 

drabbas (Socialstyrelsen och Cancerfonden 2013).  

 

Sjukdomen ger ofta inga märkbara symtom i tidigt stadium. Primära symtom, i form 

av täta trängningar och svag urinstråle, uppstår på grund av obstruktion av urinröret 

efter att tumören har vuxit i storlek. I ett senare stadium kan smärtor i skelettet 

uppkomma till följd av fjärrmetastasering (Ous 2003, 368). Även allmänna 

cancersymtom som trötthet och aptitlöshet kan förekomma (Regionala 

Cancercentrum i Samverkan 2014).  

 

Utredning av PCa påbörjas om mannen uppvisar symtom eller, vid avsaknad av 

symtom, tar eget initiativ på exempelvis en hälsokontroll (Nilsson et al. 2008, 300). 

Inledande undersökningar är PSA-provtagning och rektalpalpation av prostatan och i 

vissa fall kompletteras dessa med ultraljud. Om misstanke om PCa kvarstår tas 

biopsier och vävnadsprover (Socialstyrelsen och Cancerfonden 2013). 

 

Behandlingsalternativ  

Vid val av behandling tas ett flertal faktorer i beaktning: tumörens lokalisation i 

prostatan, misstankar om metastaser samt tumörens kliniska aggressivitet (Ous 

2003, 368). Det är inte alltid nödvändigt med behandling eftersom tumören i många 

fall växer långsamt. I dessa fall görs endast regelbundna kontroller, så kallad aktiv 

monitorering (Regionala Cancercentrum i Samverkan 2014).  

 

Kurativ behandling, det vill säga kirurgi och strålbehandling, rekommenderas när 

tumören utvecklats och risk för allvarlig och metastaserande sjukdom är hög. 

Skillnaderna i den terapeutiska effekten mellan behandlingsalternativen är inte 

fastställda (Grimm et al. 2012) men biverkningarna skiljer dem åt och det är därför 

biverkningsprofil och patientens önskan som avgör valet av behandling (Regionala 

Cancercentrum i Samverkan 2014).  

 

Hormonbehandling kan användas för att bromsa tumörens tillväxt och på så sätt 

hålla den schack även om cancern har metastaserat (Regionala Cancercentrum i 

Samverkan 2014). För en ökad effekt kan hormonbehandlingen även kombineras 
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med strålbehandling (Widmark et al. 2009). Förlust av libido är vanligt hos män som 

genomgått hormonbehandling (Higano 2012) och mag-tarmbesvär drabbar ofta män 

efter strålbehandling (Sanda et al. 2008). 

 

Radikal prostatektomi 

Kirurgisk behandling, RP, är den vanligaste kurativa behandlingen i Sverige. 

Operationen genomförs under anestesi och utförs som öppen-, laparoskopisk- eller 

robotassisterad laparoskopisk kirurgi (Regionala Cancercentrum i Samverkan 2013). 

Med nervsparande teknik minskar riskerna för försämrad sexuell funktion (Sanda et 

al. 2008) men tumörens utbreddhet avgör hur omfattande kirurgi som krävs 

(Regionala Cancercentrum i Samverkan 2014).  

 

Urinläckage och påverkad sexuell hälsa  

Efter RP drabbas de flesta män av urinläckage i varierande grad (Resnick et al. 2013) 

men i en studie, gjord av Treiyer et al. (2011), var inkontinensen övergående för 

majoriteten deltagarna. Efter 12 månader hade 75% av männen som genomgått RP 

återfått samma urinfunktion som före operation. Penson et al. (2008) menar att de 

som fortfarande har besvär efter ett år riskerar bestående inkontinens.  

 

Att leva med urinläckage, att vara urininkontinent, innebär att inte alltid kunna 

upprätthålla total kontroll över urinblåsan (World Health Organization och 

Socialstyrelsen 2001) och leder till begränsningar i det vardagliga livet (de Moraes 

Lopes et al. 2012). Ett tillfälle där män upplever urininkontinens som hämmande är 

vid sexuell aktivitet (Tsivian et al. 2009; de Moraes Lopes et al. 2012). 

Fortsättningsvis används begreppet inkontinens när urininkontinens syftas.  

 

Nedsatt sexuell funktion är en annan vanlig komplikation efter RP. Även om 73% i en 

studie uppgav att de återfått sin hälsa efter ett år, var det 77% som fortfarande led av 

sexuella besvär (Treiyer et al. 2011). Upplevelsen av nedsättningen varierar mellan de 

kurativa behandlingsalternativen. I en jämförande studie upplevde en större andel av 

patienterna som hade genomgått RP nedsättningen som negativ, i jämförelse med de 

patienter som genomgått strålbehandling (Sanda et al. 2008).  
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Enligt World Health Organization (2006) definieras sexuell hälsa som ett komplext 

och mångdimensionellt spektrum där psykologiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välmående samverkar. Sexuell lust är en svårdefinierad, subjektiv och komplex 

dimension av den sexuella hälsan. Flera olika begrepp kan användas för att beskriva 

fenomenet men innebörden är alltid individuell (Levine 2002).  

 

Problemformulering 

Sveriges övergripande folkhälsopolitiska mål är: ”… att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”  

(Proposition 2007/08:110). Sexualitet och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 

är ett av de delmål som är skapat för att främja folkhälsan. Där betonas att alla 

människor har rätt till en god sexuell hälsa oavsett fertilitet, kön, sexuell identitet, 

etnicitet och funktionsnedsättning (Statens folkhälsoinstitut 2010). 

 

Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande samt främja och återställa hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014). Oavsett verksamhetsområde och vårdform ska 

sjuksköterskans arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt, bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med lagar, förordningar, föreskrifter och 

andra riktlinjer. Grundläggande förutsättningar för att kunna uppnå detta är bland 

annat evidensbaserad kunskap samt kommunikation, information och undervisning 

till patienter (Socialstyrelsen 2005). Med den empiriska (Flynn et al. 2012; Bergmark 

2007; Rasmusson et al. 2013) och kliniska erfarenheten författarna erhållit under 

utbildningen finns upplevelsen att frågor rörande sexuell hälsa i samtal med 

patienter ofta förminskas eller undviks. Eftersom sexuell hälsa påverkar 

välbefinnandet (World Health Organization 2006) är det av stor vikt att 

sjuksköterskor får utökad kunskap inom området så att de kan främja patientens 

totala hälsa och välmående.  

 

Det står klart att sexuell funktion och urinvägar påverkas efter RP men få studier 

belyser sexuell lust hos männen som har dessa besvär. Av de studier som undersöker 

sexuell lust och inkontinens har majoriteten endast kvinnliga deltagare. I en av 

studierna skriver Ozkan et al. (2011) att kvinnor med inkontinens har lägre sexuell 

lust än de utan inkontinens. Benson et al. (2012) menar att erektil dysfunktion (ED) 

efter RP är ett väl utforskat område men framhåller att fler studier angående nedsatt 



6 

 

sexuell lust behöver genomföras. Även Chung och Brock (2013) påpekar bristen på 

studier inom ämnet.  

 

Ökad kunskap kan hjälpa sjuksköterskor att våga lyfta känsliga frågor samt ge tid till 

samtal. Studien har genomförts för att få en ökad förståelse om mäns sexuella lust 

samt vad som påverkar den så att sjuksköterskor vågar beröra ämnet, i samtal med 

patienter, i större utsträckning än i dagsläget. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att jämföra självskattad sexuell lust bland män med och utan 

inkontinens, ett år efter radikal prostatektomi. 

 

H0: Det finns ingen skillnad i skattningen av sexuell lust mellan män med respektive 

utan inkontinens. 

H1: Män med inkontinens skattar lägre sexuell lust än män utan inkontinens. 

 

Metod 

Studiedesign och datainsamling 

Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med data från en pågående 

prospektiv enkätstudie. Tvärsnittstudie innebär att data från en specifik tidpunkt 

studeras (Polit and Beck 2013, 162). Till den aktuella fall-kontrollstudien användes 

redan befintlig data från en uppföljningsenkät, ifylld ett år efter behandlingsstart. 

 

Ursprungsstudien, som materialet hämtades från, startade 1992 och 

sjukvårdskliniker i Norrland och Skåne deltar. Innan behandlingsstart tillfrågades 

män, med lokaliserad eller lokalt avancerad PCa, av en sjuksköterska på 

behandlingsenheten om de ville delta i studien. Ett konsekutivt urval tillämpades 

vilket innebär att alla tillgängliga patienter tillfrågades (Fransson et al. 2006). Polit 

och Beck (2013, 179) menar att denna urvalsmetod är att föredra när en bestämd 

grupp ska studeras, i detta fall män med PCa. De män som valde att delta i studien 

besvarade den första enkäten innan behandlingsstart och den tidpunkten benämns 

baseline. Rekryteringen av nya deltagare avslutades 2007 men uppföljningsdata 

samlas fortfarande in vid ett flertal förbestämda tidpunkter, från tre månader upp till 
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20 år efter baseline (Fransson et al. 2006).  Enligt Polit och Beck (2013, 179) stärks 

det konsekutiva urvalet av att data samlas in under en lång tidsperiod. 

Uppföljningsenkäter skickades hem via post tillsammans med ett frankerat kuvert 

och de som inte svarat inom fyra veckor fick en påminnelse (Fransson et al. 2006).  

 

Studiepopulation 

Till studien användes data från de män som genomgått RP, utan tilläggsbehandling 

samt hade besvarat uppföljningsenkäten ett år efter baseline. Studiepopulationen 

delades in i två grupper, en fall- och en kontrollgrupp utifrån deltagarnas svar på 

frågan: ”Har du urinläckage (inkontinens)?” (se Bilaga 1). Männen som svarade 0 

(=inget) placerades i kontrollgruppen medan de som i någon grad upplevde 

inkontinens, det vill säga de som skattade 1-10 (10=mycket), placerades i fallgruppen. 

De män som inte hade svarat på frågan exkluderades ur studien. Fullständig 

urvalsprocess redovisas i flödesschemat i Figur 2.  

 

 
Figur 2. Flödesschema urvalsprocess 
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Instrument 

Till den aktuella studien användes enkäterna: Prostata Cancer Symtom Skala (PCSS) 

version 1, QLQ-C30 version 3.0 samt IIEF-5.  

 

PCSS är en tidigare validerad enkät som bland annat innehåller frågor kring urin-, 

tarm- och sexuell funktion. Enkäten är utformad så att höga värden innebär svåra 

problem medan låga värden innebär avsaknad av, få eller milda problem. I en 

valideringsstudie, med patienter som genomgått strålbehandling, framkom att 

frågorna kring urinvägsbesvär och sexuell funktion hade hög validitet och reliabilitet 

(Fransson et al. 2001).  

 

Ur PCSS användes data från följande sex frågor: ”9. Har du urinläckage 

(inkontinens)?”, ”18. Använder du regelbundet något skydd pga. urinläckage?”, ”36. 

Har du någon partner (fru, sambo, sällskap)?”, ”38. Har du lust till sexuell 

aktivitet?”, ”44. Har du haft samlag/sexuellt smek sista: veckan, månaden, året, ej 

sista året?” och ”45. Om du skulle leva resten av ditt liv med dina sexualproblem 

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

 

Frågorna 9 och 38 graderas på en 11-gradig skala där höga poäng innebär stora 

besvär, 18 och 36 är ja- och nejfrågor medan 44 och 45 har bestämda svarsalternativ 

(se Bilaga 1).  

 

QLQ-C30 är ett internationellt validerat instrument som finns översatt till mer än 48 

olika språk. Instrumentet mäter livskvalitén hos personer med cancer i olika 

domäner (Aaronson et al. 1993) och i den här studien användes domänen: Global 

health status/Quality of life (QL) som har hög validitet och reliabilitet (Arraras 

Urdaniz et al. 2008; Aaronson et al. 1993).  

 

Till QL hör två frågor vilka sammanräknas till ett score på en skala från 0-100 där 0 

innebär ”Mycket dålig” och 100 innebär ”Utmärkt” livskvalité. Frågorna som ingår i 

domänen QL (QLQ-C30) är: ”Hur skulle du vilja beskriva din hälsa totalt sett under 

den vecka som gått?” och ”Hur skulle du vilja beskriva din totala livskvalitet under 

den vecka som gått?” (se Bilaga 2).  
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IIEF-5, The International Index of Erectile Function, mäter graden av erektil 

dysfunktion (ED). Instrumentet består av fem frågor som tillsammans bildar ett score 

mellan 1 och 25 (se Bilaga 3). Ett lågt score innebär hög grad av ED medan ett högt 

score, ≥22, betyder att ingen ED finns. IIEF-5 är specifik och tillförlitlig vid 

utvärdering av erektil funktion (Rosen et al. 1997). 

 

Analys 

All data i studien analyserades med statistikprogrammet IBM SPSS version 22. SPSS 

är ett användarvänligt program som är vanligt förekommande vid forskning inom 

samhällsvetenskap och omvårdnad (Muijs 2011, 85). Resultaten redovisades i 

korstabeller och stapeldiagram.  

 

För att jämföra variabler mellan fall- och kontrollgrupp analyserades nominal- och 

ordinalvariabler med chi2-test. Måttet chi2 används när minst en variabel är nominal 

för att undersöka om en variabel påverkar en annan (Eliasson 2013, 92).  För att 

analysera skillnader mellan medelvärden användes Mann-U-Whitney-test. Metoden 

är lämplig när grupperna som jämförs är oberoende av varandra och olika stora. Icke-

parametriska test är att föredra när variablerna inte är normalfördelade och minskar 

risken för att outliners ska påverka resultatet (Wahlgren  2013,143-153). 

 

Signifikansnivån sattes till p<0,01 vilket innebär att det är 1% risk för ett typ-1-fel, det 

vill säga att resultatet beror på slumpen och att H0 förkastas felaktigt, när ett resultat 

är statistiskt signifikant. Ett lågt p-värde minskar risken för att analysresultatet är 

slumpmässigt (Olsson and Sörensen  2012, 238). Det är lättare att påvisa en 

statistiskt signifikant skillnad om deltagarantalet är stort. Det förklaras med att 

skillnaderna mellan grupperna inte behöver vara stora för att få ett lågt p-värde 

(Eliasson  2013, 111).  

 

För att beskriva den upplevda inkontinensen inom fallgruppen graderades frågan 

”Har du urinläckage (inkontinens)?” i resultatet (se Figur 3) med inspiration från 

International Classifications of Functioning, Disability and Health (jmf. World Health 

Organization och Socialstyrelsen  2001): 0= INGEN inkontinens, 1-3= LÄTT 

inkontinens, 4-6= MÅTTLIG inkontinens, 7-9= SVÅR inkontinens och 10= TOTAL 

inkontinens.  
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På frågan ”Har du haft samlag/sexuellt smek sista:” redovisades de som svarat ”Ej 

sista året” som ”Andel som inte varit sexuellt aktiva efter RP (1 år)” i resultatet, 

eftersom alla deltagare i studien hade genomgått RP ett år före enkättillfället. Övriga 

frågor från PCSS analyserades och presenterades med samma gradering som i 

enkäten. Ur QL (QLQ-C30) och IIEF-5 analyserades inte enskilda frågor utan endast 

medelvärden utifrån score. Den bakgrundsfakta som fanns att tillgå var 

behandlingsmetod och ålder.  

 

Forskningsetik 

Författarna hade inte tillgång till några personuppgifter, avidentifierad data 

användes och deltagarnas integritet har därmed bevarats. Det finns ingen risk att 

patienterna har skadats, psykiskt eller fysiskt, under studiens gång. 

  

Ursprungstudien har etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden i Umeå, dnr: 

02-054 och genomförs i enighet med Helsingforsdeklarationen (2013). Insamlad data 

har behandlats konfidentiellt och forskarna i ursprungsstudien har tystnadsplikt om 

enskilda deltagares medverkan. Innan data samlades in fick deltagarna muntlig och 

skriftlig information om studien för att kunna ta beslut om sitt deltagande. Eftersom 

studien är frivillig kan deltagarna när som helst välja att inte fylla i en enkät eller att 

avbryta sin medverkan.  

 

Resultat 

Beskrivning av studiepopulation 

Enkäterna som analyseras i resultatet är besvarade av 1751 deltagare varav 40% 

(n=707) i fallgrupp och 60% (n=1044) i kontrollgrupp. Medelåldern i grupperna är 

63 (SD=5,7) respektive 62 år (SD=5,9; se Tabell 1).  
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Tabell 1. Karaktäristiska av studiepopulationen. 

 Fallgrupp 

n=707 

Kontrollgrupp 

n=1044 

p-värde Internt 

bortfall 

Medelålder (SD) 63 år (5,7) 62 år (5,9) 0,010a  0 

Lägsta/ högsta ålder 46/79 år 36/77 år  0 

Andel som har partner 

(n) 

91% (642) 91% (951) 0,713b  5 

Andel som använder 

inkontinensskydd 

34% (233) 1% (14) p<0,01***b  19 

Medelvärde QL 

(livskvalitet)* (SD) 

75,0 (20,8) 81,0 (19,4) p<0,01***a  18 

Medelvärde IIEF-5 

(erektil dysfunktion)** 

(SD) 

8,8 (8,4) 14,3 (9,5) p<0,01***a  97 

Andel som inte varit 

sexuellt aktiva efter RP 

(1 år) 

31% (209) 19% (193) p<0,01***b  

 

59 

*På en skala från 0-100 där ”0” är mycket dålig och ”100” är utmärkt livskvalité 

**På en skala från 0-25 där ”0” är allvarlig erektil dysfunktion och ”25” ingen erektil dysfunktion 

***Statistiskt signifikant  

a Analyserat med Mann-U-Whitney-test 

b Analyserat med Chi2-test 

 

De två grupperna är lika i avseende på ålder (p=0,010) och andel som har partner 

(p=0,713). På enkätfrågan ”Har du haft samlag/sexuellt smek sista:” svarade 31% 

(n=209/663) av männen i fallgruppen, och 19% (n=193/976) i kontrollgruppen, att 

de inte haft samlag eller sexuellt smek senaste året. Det innebär att en större andel i 

fall- än i kontrollgruppen rapporterar att de inte varit sexuellt aktiva sedan RP. 

Deltagarna i fallgruppen har i högre grad ED (IIEF-5) samt skattar lägre livskvalité 

(QLQ-C30; se tabell 1). 

 

Figur 3 visar hur graden av inkontinens fördelar sig inom fallgruppen och att 

majoriteten av dessa deltagare (n=564/707) skattar 1-3, lätt inkontinens. Av 

deltagarna i fallgruppen använder 34% (n=233/707) inkontinensskydd (se Tabell 1). 
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Jämförelse av sexuell lust 

Deltagarna i fallgruppen skattar lägre sexuell lust än deltagarna i kontrollgruppen. 

Medelvärdet på frågan ”Har du lust till sexuell aktivitet?” är 4,2 i fall- och 3,3 i 

kontrollgruppen och skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant (p<0,01; 

se tabell 2). 

 

Tabell 2. ”Har du lust till sexuell aktivitet?”, medelvärde och standardavvikelse (SD). 

 Fallgrupp Kontrollgrupp p-värde 

Medelvärde SD Medelvärde SD 

Sexuell lust 4,2 ±3,2 3,3 ±3,0 <0,01*a  

Svarsfrekvens n 690 1021 

Kommentar: Skala från 0-10 där ”0” innebär ”Mycket” och ”10” ”Ingen” lust till sexuell aktivitet. Internt bortfall 

n=40/1751 

*Statistiskt signifikant 

a Analyserat med Mann-U-Whitney-test 

 

Typvärdet på frågan ”Har du lust till sexuell aktivitet?” är 5 i  fall- och 0 i 

kontrollgruppen.  Majoriteten av de som skattar 5-10 tillhör fallgruppen medan de 

flesta som skattar 0-4 tillhör kontrollgruppen. I fallgruppen uppger 31% (n=213/690) 

av deltagarna svar som ligger närmare ”ingen” lust (6-10)  än ”mycket” lust (0-5) 

vilket är en större andel än i kontrollgruppen (19%; se Figur 4). 

 

80% 

13% 

5% 

2% 

Figur 3. Upplevd grad av inkontinens i fallgrupp 

Lätt inkontinens (1-3)

Måttlig inkontinens (4-6)

Svår inkontinens (7-9)

Total inkontinens (10)
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Kommentar: Skala från 0-10 där ”0” innebär ”Mycket” och ”10” ”Ingen” lust till sexuell aktivitet. Internt bortfall 

n=40/1751 

*Statistiskt signifikant (p<0,01), analyserat med chi2-test 

 

Upplevelser av ett fortsatt liv med sexualproblem 

På frågan ”Om du skulle leva resten av ditt liv med dina sexualproblem som det är 

just nu, hur skulle du uppleva detta?” svarar 68% (n=467/692) i fallgruppen 

”blandade känslor”, ”missbelåten”, ”olyckligt” eller ”förfärligt” till skillnad från 37% 

(n=383/1009) i kontrollgruppen (se tabell 3).  

 

Tabell 3. Andel svar på frågan: ”Om du skulle leva resten av ditt liv med dina sexualproblem som det är just 

nu, hur skulle du uppleva detta?” 

 Fallgrupp 

n (%) 

Kontrollgrupp 

n (%) 

Mycket nöjd 44 (6%) 221 (22%) 

Nöjd 86 (12%) 238 (24%) 

Tillfredställande 95 (14%) 167 (17%) 

Blandade känslor 191 (28%) 193 (19%) 

Missbelåten 187 (27%) 130 (13%) 

Olycklig 51 (7%) 45 (4%) 

Förfärligt 38 (6%) 15 (1%) 

Total svarsfrekvens 692 (100%) 1009 (100%) 

Kommentar: Internt bortfall n=65/1701, statistiskt signifikant: p<0,01, analyserat med chi2-test 

 

 

15% 

11% 

14% 

8% 

5% 

16% 

4% 

7% 
8% 

4% 

8% 

24% 

11% 

15% 

11% 

5% 

15% 

3% 
4% 3% 

2% 

7% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figur 4. Andel svar på frågan: "Har du lust till sexuell aktivitet?" 

Fallgrupp Kontrollgrupp
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Diskussion 

Resultatet visade att män med inkontinens skattade lägre sexuell lust än män utan 

inkontinens, efter RP. Dessutom skattar den genomsnittliga mannen högre sexuell 

lust (Beutel et al. 2008) än männen i både fall- och kontrollgrupp i studien.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att jämföra självskattad sexuell lust bland män med och utan 

inkontinens, ett år efter RP. Medelvärdet på frågan ”Har du lust till sexuell 

aktivitet?” var högre i fall- än i kontrollgruppen, det innebär att männen med 

inkontinens skattade lägre sexuell lust än männen utan inkontinens. På skalan 

mellan 0-10, där högre värde innebar mindre lust, var den mest frekventa 

skattningen av sexuell lust 0 (=mycket) i kontrollgruppen medan de flesta av männen 

i fallgruppen skattade 5. Resultatet visar att det finns en skillnad i sexuell lust mellan 

grupperna och därmed kan H0 förkastas.  Hos kvinnor har denna skillnad redan 

påvisats (Hayder 2012; Ozkan et al. 2011; Akyuz et al. 2014) vilket också styrker 

studiens H1.  

 

Studier visar att män upplever inkontinens som besvärande vid sexuell aktivitet (de 

Moraes Lopes et al. 2012; Tsivian et al. 2009) vilket kan medföra minskad sexuell 

lust. I fallgruppen uppgav nära en tredjedel (31%) att de inte haft sexuellt smek eller 

samlag sedan RP vilket var fler än i kontrollgruppen (19%). Då män i en annan studie 

(de Moraes Lopes et al. 2012) beskriver hur inkontinens efter RP hindrar dem från 

sexuell aktivitet är det troligt att inkontinens är en bidragande faktor till skillnaden 

mellan fall- och kontrollgrupp. Även Killinger et al. (2014) och Ozkan et al. (2011) 

menar att inkontinens påverkar den sexuella aktiviteten. Förutom att en större andel 

av männen med inkontinens inte haft sexuellt smek eller samlag efter RP, var det 

också en större andel som uppgav att de inte var nöjda med tanken att leva ett fortsatt 

liv med sina sexualproblem.  

 

Ungefär 80% av männen som genomgår RP drabbas av ED (Johansson et al. 2009) 

och även i den aktuella studien var förekomsten hög. Mellan fall- och kontrollgrupp 

fanns en tydlig skillnad i medelvärdet i ED (IIEF-5), 8,8 mot 14,3. Scoret kan delas in 

i fem kategorier från ”Severe” till ”No ED” och med den indelningen motsvarar 8,8 

”Moderate” och 14,3 ”Mild-Moderate” ED (jmf. Rhoden et al. 2002). Instrumentet 
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ger information om erektil funktion men tar inte hänsyn till om orsaken är kroppslig, 

psykologisk eller kirurgisk (Benson et al. 2012). Därför är det svårt att dra några 

direkta slutsatser om samband mellan ED, sexuell lust och inkontinens men samband 

kan inte heller uteslutas. Det är också svårt att säga vad skillnaden mellan 

”Moderate” och ”Mild-Moderate” ED faktiskt innebär för de drabbade i praktiken. 

 

Män med ED och inkontinens upplever stor sorg, både över den fysiska 

nedsättningen och över känslan att inte kunna tillfredsställa sin partner (de Moraes 

Lopes et al. 2012; Wittmann et al. 2014). Även partnern i förhållandet uppger att ED 

påverkar mannens sinnesstämning negativt (Sanda et al. 2008). I den aktuella 

studien uppgav nästan alla deltagare att de hade en partner (91% i båda grupperna). 

Partnern har en viktig del i återhämtningen av sexuallivet efter RP eftersom både 

samtal inom paret och professionellt stöd bidrar till förbättrat sexualliv (Wittmann et 

al. 2014). Det är viktigt att sjukvården tar vara på partnern som en resurs vid samtal 

om sexuell hälsa.  

 

Mäns livskvalité (QL) kan försämras efter RP (van den Bergh et al. 2014; van der Poel 

et al. 2013) och de områden som främst påverkar QL negativt, ett år efter behandling, 

är sexualitet och inkontinens (Sanda et al. 2008; Steineck et al. 2002). Det fanns en 

skillnad mellan fall- och kontrollgrupp på medelvärdet i QL men då frågorna som 

ingår i domänen inte belyser sexuell lust kan inga slutsatser dras till studiens syfte.  

Det är rimligt att anta att alla de uppmätta skillnaderna mellan grupperna: ED, 

sexuell aktivitet, inkontinens och sexuell lust, tillsammans bidrar till differensen i 

medelvärdet (jmf. Jonsson et al. 2011). 

 

Majoriteten av männen i studien var mellan 57 och 69 år. Graden av sexuell lust 

varierar oavsett ålder och Degauquier et al. (2012) menar att det är individens attityd, 

snarare än ålder, som avgör. Att sexuell lust minskar med åldern (Beutel et al. 2008) 

förklarar Degauquier et al. (2012) med ökade hälsoproblem och inte på det biologiska 

åldrandet. I en pilotstudie gjord på äldre män (>71 år) undersöktes sexuell funktion 

utifrån fyra domäner: Erektil funktion, orgasm, tillfredställelse och sexuell lust. 

Resultatet visade att nedsättningar fanns i alla domäner utom ”sexuell lust” (Smith et 

al. 2007). Vårdpersonal kan inte anta att den sexuella lusten minskar eller förvinner 

med ökad ålder utan behöver se till varje enskild individ i samtal kring sexuell hälsa. 
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Då medelåldern i de båda grupperna var snarlika är det inte troligt att skillnaderna i 

sexuell lust har påverkats av denna variabel. När resultatet i den aktuella studien 

jämfördes med resultatet från en annan studie (Beutel et al. 2008) framkom att 

deltagarna i både fall- och kontrollgrupp skattade lägre sexuell lust än andra män, i 

samma åldrar, som inte genomgått RP. Efter RP önskar många män stöd i frågor 

kring sexuell lust (Rasmusson et al. 2013) och sjuksköterskan bör ta i beaktning att 

frekvensen av minskad sexuell lust är högre bland män med inkontinens än övriga i 

patientgruppen.  

 

Fall- och kontrollgrupp var lika i avseende på partnerskap och behandling så dessa 

faktorer bör inte heller ha påverkat den uppmätta skillnaden i sexuell lust mellan 

grupperna. Eftersom denna studie inte tagit hänsyn till ED, sexuell inaktivitet eller 

QL, trots de skillnader som har uppvisats, krävs vidare efterforskning då dessa 

faktorer kan ha påverkat den sexuella lusten hos männen. I kommande studier vore 

det också av intresse att ta hänsyn till komorbiditet och deltagarnas generella hälsa.  

 

Sexuell lust är ett område som inte har prioriterats i lika stor utsträckning hos män 

som hos kvinnor. De studier som finns, framförallt med äldre män som deltagare, har 

ofta sexuell funktion i fokus och belyser sällan vad som påverkar lusten eller vad 

nedsatt lust kan leda till. Enligt ICN’s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening 

2014) ska sjuksköterskan ”… främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i 

synnerhet sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov”. Författarna 

understryker att den äldre befolkningen och personer med fysiska nedsättningar inte 

får glömmas bort när sexuell hälsa studeras (jmf. Statens folkhälsoinstitut 2010). 

 

Betydelse för omvårdnad 

Nedsättning av sexuell lust är en känd komplikation efter RP men få studier 

undersöker dess bakomliggande orsaker och konsekvenser som det medför. Det finns 

sjuksköterskor som upplever att frågor som berör sexuell hälsa inte ingår i deras 

arbetsuppgifter (Kotronoulas et al. 2009) trots att sexuell hälsa är en del av den totala 

hälsan (World Health Organization 2006), och sjuksköterskans främsta uppgift är att 

arbeta hälsofrämjande (Socialstyrelsen 2005). 
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Efter behandling av cancer önskar patienter information om behandlingens effekter 

på sexuell hälsa (Flynn et al. 2012; Rasmusson et al. 2013). En svensk studie visade 

att 82% av männen som genomgått behandling för PCa ville bli informerade om 

behandlingens effekter på den sexuella lusten. Även om många av männen uppgav att 

de fått information, ansågs den vara otillräcklig (Rasmusson et al. 2013).  

 

Fastän många män vill ha information och stöd gällande sexuell påverkan efter 

kurativ behandling av PCa är det långt ifrån alla som själva lyfter frågan vid kontakt 

med vården (Flynn et al. 2012; Hayder, 2012). Att vårdpersonal öppnar för samtal 

underlättar för patienterna eftersom de ges möjlighet att ställa vidare frågor. Det är 

dock vanligt att personal väntar på att patienten ska ta upp frågan eftersom känslan 

av okunskap gör att de känner sig obekväma (Bergmark 2007). Om ingen lyfter 

ämnet tror patienten inte att det är en vanlig komplikation vilket kan medföra att 

ämnet lämnas orört och skam uppstår (Hughes 2009). Detta bekräftar behovet av att 

sjuksköterskor måste våga inleda samtal om sex, men för att göra det krävs 

vetenskaplig kunskap inom området.  

 

Sjuksköterskan ska främja ett etiskt förhållningssätt och ha en öppen dialog (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014). I dagsläget finns inte tillräckligt med forskning 

angående sexuell lust hos män som genomgått RP och har inkontinens för att 

tillgodose sjuksköterskornas kunskapsbehov. Det är därför av kliniskt intresse att den 

här studien har genomförts och att fler studier görs. Sjuksköterskan kan inte tillämpa 

kompetensbeskrivningen fullt ut när kunskapsbasen är bristfällig (jmf. 

Socialstyrelsen 2005).   

 

Metoddiskussion 

Fall-kontrollstudien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie. Vid kvantitativ 

forskning analyseras numerisk data med statsistiska analysmetoder för att identifiera 

skillnader och samband mellan variabler (Jakobsson 2011, 83), och metoden valdes 

eftersom ett fåtal studier fanns inom området. Bristen på studier medförde att det 

primära syftet blev att undersöka om det fanns skillnader i självskattad sexuell lust 

mellan män med och utan inkontinens efter RP. Studien ger därför inte någon 

fördjupad förståelse om vad inkontinens och nedsatt sexuell lust innebär för männen 

som drabbas (jmf. Willman et al. 2011, 52). En kvalitativ forskningsmetod hade 
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kunnat ge mer insikt i hur den sexuella lusten påverkas av inkontinens och vilka 

skillnader i upplevelse av sexuell lust som fanns i de två grupperna, men den här 

kvantitativa studien kan användas som underlag för vidare forskning.  

 

Valet av uppföljningsenkät bestämdes utifrån att både män med och utan 

inkontinens skulle finnas representerade inom samma patientgrupp. Studier visar att 

inkontinens efter RP förändras över ett år (Penson et al. 2008; Sanda et al. 2008; 

Treiyer et al. 2011) och med det i åtanke valdes tidpunkten: ett år efter baseline. 

Fördelningen av studiedeltagare blev 40% mot 60% men för att inte utesluta några 

deltagare ur kontrollgruppen korrigerades inte storleken på grupperna.  

 

Tidigare studier visar att både graden och typen av inkontinens påverkar den sexuella 

lusten olika hos kvinnor (Nilsson et al. 2011; Ozkan et al. 2011) men i den aktuella 

studien undersöktes sexuell lust utan att ta hänsyn till grad och typ av inkontinens. 

Analysmetoderna som användes i den här studien var Chi2 samt Mann-U-Whitney 

och valet grundas utifrån de variabeltyper som analyserades. Eftersom inkontinens 

beskrevs som en nominalvariabel utfördes ingen korrelationsanalys. Olsson och 

Sörensen (2012, 249) skriver att en korrelationsanalys kräver att variablerna går att 

rangordna med ett jämt intervall, det vill säga att de är på intervall- eller 

kvotskalenivå. I kommande studier skulle det vara intressant att undersöka om ökad 

grad av inkontinens förvärrar nedsättningen av sexuell lust.  

 

Till studien användes endast validitets- och reliabilitetsprövade enkäter (Fransson et 

al. 2001; Arraras Urdaniz et al. 2008; Rosen et al. 1997) vilket innebär att enkäterna 

mäter det de är avsedda att mäta och att resultaten är pålitliga (Eliasson 2013, 14-16). 

Utarbetade och testade instrument är att föredra vid en enkätstudie (Olsson och 

Sörensen 2012, 148). Enkäterna som analyserades var från deltagarnas tredje 

enkättillfälle och ifylldes i hemmet. Ejlertsson (2005, 11) påpekar att lugn och ro kan 

minska pressen hos deltagarna vilket ökar chanserna att materialet blir 

sanningsenligt. Att deltagarna hade besvarat samma enkät tidigare, både med stöd 

från personal och i hemmet stärker resultatet ytterligare.  
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Urval 

Urvalsmetoden i ursprungsstudien, konsekutivt urval, var lämplig då en specifik 

grupp studerades och studiepopulationen var stor. Det stora urvalet bidrog till att 

även små skillnader blev signifikanta och gör resultatet mer generaliserbart (jmf. 

Polit och Beck 2013, 179-181).  

 

Männen i studiepopulationen härstammade från olika delar av landet men andra 

bakgrundsfaktorer som socioekonomisk status, religion och utbildningsnivå fanns 

inte att tillgå. Den geografiska spridningen är positiv men eftersom 

bakgrundsfaktorer som inte har analyserats kan ha påverkat resultatet behövs vidare 

forskning där dessa tas i beaktning.  

 

Yttre faktorer som felaktigt påverkar resultatet kallas för confounders (Jakobsson 

2011, 33). Att drabbas av cancer påverkar livet på flera plan (Butler et al. 2001; 

Kyrdalen et al. 2013; Resnick et al. 2013) och många faktorer kan påverka den 

sexuella lusten efter en cancerdiagnos. Då endast data ett år efter RP analyserades var 

deltagarna i ungefär samma fas i sjukdoms- och behandlingsprocessen. Genom att 

välja en studiepopulation med många likheter, men som ändå gick att dela in i två 

grupper, undveks några confounders.  

 

Fall- och kontrollgrupp delades in utifrån självskattad inkontinens. Detta kan ses som 

en svaghet då det visade sig att endast 34% (n=233/707) i fallgruppen använde 

droppskydd, samt att 1% i kontrollgruppen också använde det. Indelningen valdes för 

att inkludera alla män som upplevde inkontinens eftersom mängd läckage inte ingick 

i studiens syfte. 

 

Då studien undersöker en specifik grupp kan resultatet inte generaliseras på alla män 

med inkontinens. Fler studier med män som har inkontinens av andra orsaker än RP 

behöver göras för att undersöka om även de skattar lägre sexuell lust än övriga män.   

 

Bortfall 

Vid det tredje enkättillfället, 1 år efter baseline, fanns ett externt bortfall på 19% 

(n=406/2172). Bortfallet berodde på att männen valt att avsluta sin medverkan, inte 

besvarade just den enkäten eller hade avlidit. Att man väljer att avsluta sitt 
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deltagande i en studie kan enligt Jakobsson (2011, 29) bero på enkätens utformning, 

administreringssätt eller den givna informationen till deltagarna. Materialet som 

analyserades samlades in före studiens start, det fanns därför ingen möjlighet att 

förebygga det externa bortfallet och med anledning till detta har ingen bortfallsanalys 

genomförts.  

 

Det interna bortfallet var <1% (n=15/1766) efter urval och berodde på att 15 personer 

inte hade svarat på frågan: ”Har du urinläckage (inkontinens)?”. Vid ett bortfall på 

mindre än 10% menar SBU (2014, 46) att varken tillförlitligheten eller kvalitéten i 

studien påverkas. Interna bortfall förekom också vid varje fråga eftersom alla 

deltagare inte hade svarat på alla frågor. Det största interna bortfallet var 6% vilket 

innebär att svarsfrekvensen var hög inom samtliga frågor som analyserades. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudsakliga forskningsetiska principer vid 

insamlande av material till forskning: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Deltagarna blev informerade, skriftligt och 

muntligt, om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst 

har rätt att avsluta sin medverkan. Varje deltagare lämnade ett skriftligt samtycke 

innan material samlades in, insamlad data avidentifierades och ingen obehörig har 

haft tillgång till materialet.   

 

När den aktuella studien påbörjades fanns inga personuppgifter i materialet som 

tilldelades. Kodat material räknas som personuppgifter så länge det finns någon som 

kan göra dem läsbara (Statistiska centralbyrån et al. 2013, 3) men i materialet fanns 

ingen information som kunde knytas till en specifik individ. Dessutom analyserades 

och presenterades data endast på gruppnivå vilket innebär att ingen enskild individ 

har studerats.  

 

Under hela arbetsprocessen har studien genomförts med ett etiskt förhållningssätt, i 

enighet med Helsingforsdeklarationen (2013). Innan publicering kontrollerades även 

ursprungsstudien utifrån svensk lagstiftning (SFS 2003:460; SFS 1998:204). 

Ursprungstudien har etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden i Umeå. 
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Litteraturgenomgången visade att kvinnor i dagsläget är överrepresenterade i 

forskning som undersöker sexuell lust, trots att studier visar att även män kan lida av 

nedsatt sexuell lust. Författarna tror att den stora skillnaden i antal studier mellan 

könen kan bero på stereotypt tänkande; att kvinnors sexuella problem framförallt 

beror på avsaknad av lust medan funktionella besvär dominerar hos män. I en 

jämförelse mellan män och kvinnor i åldrarna 61-70 år upplevde 87% av männen och 

54% av kvinnorna sexuell lust (Beutel et al. 2008). Det kan vara så att färre män än 

kvinnor upplever nedsättningar i den sexuella lusten men faktum kvarstår att dessa 

män finns och att forskning behövs. Obalansen mellan kvinnliga och manliga studier 

som belyser sexuell lust kan förstärka det stereotypa tänkandet vilket i sin tur kan 

leda till att omvårdnadspersonal omedvetet riktar samtal och omvårdnadsåtgärder 

olika beroende på kön.  

 

Konklusion 

Studien visar att män med inkontinens skattar lägre sexuell lust än män utan 

inkontinens men fler studier behöver göras där fler faktorer tas i beaktning. Det var 

inte möjligt att säga vad som påverkade skillnaderna i sexuell lust mellan grupperna 

men män som har inkontinens, ett år efter RP, har i högre grad problem med 

sexuallivet, på flera plan, jämfört med de som inte har inkontinens. Sjuksköterskan är 

en nyckelperson när det kommer till hälsofrämjande insatser och spelar en viktig roll 

i återhämtningen efter PCa. För att öka patienters totala hälsa bör sjuksköterskan 

uppmärksamma och samtala kring känsliga ämnen med både patient och partner 

men för att lyckas med detta behövs fler studier inom området: sexuell lust efter PCa.  
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