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ABSTRAKT  

Bakgrund: Globalt sett är prostatacancer den näst vanligaste cancerformen bland 

män och drabbar oftast de som är över 70 år. Den vanligaste behandlingsmetoden 

som används kallas radikal prostatektomi och kan leda till erektionsproblematik och 

urininkontinens. Efter att ha genomgått prostatektomi kan även olika känslor av 

ångest, depression och psykologisk smärta uppkomma. 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa mäns erfarenheter i 

samband med prostatektomi.  

Metod: Syftet besvarades med en litteraturstudie med hjälp av 11 kvalitativa artiklar. 

De valda artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till ett 

resultat. 

Resultat: Resultatet resulterade i fyra huvudkategorier med nio underkategorier, 

vilka var ”Vikten av information – söka information på egen hand, att få information 

från vården, bristande information”, ”Behandlingen – välja rätt operation, tvingas ha 

kateter”, ”Förändrade kroppsfunktioner – att bli urininkontinent, att få 

erektionsproblem” och ”Stöd – relation till närstående, vårdpersonal”.  

Konklusion: Litteraturstudien visade att varje erfarenhet var unik men att de flesta 

män hade likande erfarenheter av prostatektomibehandlingen. Männens olika 

erfarenheter kunde alla på ett eller annat sätt ses som ett lidande, då lidande upplevs 

olika och är unik för varje individ. 
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ABSTRACT 

Background: Globally, prostate cancer is the second most common cancer among 

men and most often affects those who are over 70 years. The most common treatment 

is radical prostatectomy, which may cause erectile dysfunction and urinary 

incontinence. After the prostatectomy feelings of anxiety, depression and 

psychological pain may arise.  

Aim: The aim of this literature study was to illustrate men’s experiences in 

connection with prostatectomy. 

Method: 11 qualitative articles were used to answer the aim of the literature study. 

The articles have been reviewed, analyzed and compiled into a result.    

Result: The result was presented in four categories and nine subcategories, which 

was ”The importance of information – to search information on their own, 

information by caregivers, lack of information”, ”The treatment – choose the right 

surgery, forced to wear catheter”, ”Changed body functions – to be urinary 

incontinent, to have erectile dysfunctions” and ”Support – relative relationships, 

caregivers”. 

Conclusion: The literature study showed that every experience was unique, 

although most of the men had similar experiences of the prostatectomy. The different 

experiences of the men could in one way or another been seen as a suffering, which is 

different and unique of every individual. 
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BAKGRUND 

Prostatacancer 

I Europa är prostatacancer den allra vanligaste cancerformen bland män och den 

tredje vanligaste bland alla cancerformer (Ferlay, Parkin & Steliarova-Foucher, 

2010). Globalt är prostatacancer den näst vanligaste cancerformen bland män, då 

mer än 1,1 miljoner diagnostiserades år 2012 (Ferlay et al., 2015) och i Sverige 

drabbades 8984 män samma år. Hälften av de som får diagnosen är över 70 år och ett 

fåtal är under 40 år (Nystrand, 2015).  

 

Enligt Giovannucci et al. (2007) ökar risken för prostatacancer vid hereditet, rökning, 

högt BMI, ökad längd, högt kalciumintag och högt intag av α-linolensyra. Bratt 

(2015) uppger även riskfaktorer som hög ålder och mättade animaliska fetter.  

 

Prostata är en körtel i lika storlek med en valnöt och är belägen i lilla bäckenet under 

urinblåsan. Prostatans uppgift är att i samband med ejakulation utsöndra sekret 

(Nyatanga, 2014), vilket innehåller äggviteämnet prostataspecifikt antigen (PSA) 

(Adami et al., 2006, 33). PSA bidrar till att spermierna blir lättrörliga och därmed 

underlättar befruktningen (Adami et al., 2006, 33).  

 

Med prostatacancer menas en elakartad tumör i prostatan. Det kan ta tid innan 

tumören börjar trycka på urinröret och därmed orsaka problem med vattenkastning, 

vilket är anledningen till att det i tidigt skede inte brukar uppstå några symtom 

(Nystrand, 2015). Sedan kan symtom som urinläckage, svag urinstråle, täta 

urinträngningar och sveda och smärta vid urinering uppstå (Hsiao et al. 2013). Om 

blod förekommer i urinen ska detta alltid utredas, eftersom även det kan vara ett 

tecken på prostatacancer (Nystrand, 2015). De tarmsymtom som kan uppstå är 

diarré, brådskande behov av att behöva gå på toaletten, smärta och gaser (Hsiao et al. 

2013). Även symtom som svårigheter med att bibehålla en erektion kan uppstå 

(Appleton et al., 2014).  

 

För att ställa diagnosen prostatacancer görs en utredning innehållande symtom, PSA-

prov, rektalpalpation och ultraljud med biopsi (Adami et al., 2006, 37). När läkaren 

bedömer att prostatacancern inte spridit sig utanför prostatan, finns goda chanser till 



2 
 

att bli helt återställd. Det finns olika behandlingsalternativ såsom strålning, 

hormonell behandling och prostatektomi (Nystrand, 2015). Ett stort dilemma för 

patienter med prostatacancer är att välja den behandling som passar just dem, det är 

därför betydelsefullt att vårdpersonalen stöttar och förklarar de olika alternativen. 

Det handlar om att ge information, se till att det råder klarhet och ärlighet och att 

patienten får tid att tänka över sitt beslut (McGlynn, 2014).  

 

Radikal prostatektomi är den vanligaste behandlingsmetoden vad gäller 

prostatacancer. Prostatektomi kan utföras på olika sätt, radikal retropubisk 

prostatektomi, radikal perineal prostatektomi och laparoskopisk radikal 

prostatektomi (Pirtskhalaishvili, Hrebinko & Nelson, 2001). Att genomföra en 

prostatektomi kräver ett kirurgiskt ingrepp (Nystrand, 2015) och leder till försämrad 

erektion och urininkontinens (Pirtskhalaishvili, Hrebinko & Nelson, 2001). 

Erektionsproblem uppkommer då nervtrådar till svällkropparna i penis tar skada 

under operationen (Nystrand, 2015). När katetern avlägsnas kan urininkontinens 

uppstå (Vårdprogrammet för prostatacancer, 2015, 68) och det beror på att den inre 

slutmuskeln tas bort tillsammans med prostatakörteln, därefter återstår endast den 

yttre slutmuskelns förmåga att hålla tätt (Adami et al., 2006, 67).   

 

Att genomgå prostatektomi 

I en studie gjord av Köhler et al. (2014) upplevde männen känslor av ångest, 

depression och psykologisk smärta i samband med prostatektomibehandlingen. 

Upplevelsen vad gäller urin- och erektionsproblem var att urinproblemen hade större 

inverkan på det psykiska än erektionsproblematiken (Köhler et al., 2014). Genom att 

delta i kateterutbildning innan prostatektomibehandlingen upplevde männen i 

Inman et al. (2013) studie att det medförde minskad ångest och de blev säkra på hur 

de skulle hantera delarna som tillhörde katetern. Att förlora potensen till följd av 

prostatektomin medförde många känsloförändringar och utmaningar i livet för 

männen (Oliffe, 2005). Kärleken som männen fick från familj, vänner och samhället 

gjorde att deras rädsla och ångest minskade (Walton & Sullivan, 2004). 
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Omvårdnad 
Inför prostatektomibehandlingen har sjuksköterskan som uppgift att utföra en rad 

olika omvårdnadshandlingar, vilka enligt Starnes & Sims (2006) är att ta anamnes, 

kontrollera medicinlistan och ta blodprover och EKG på männen. Därefter är det 

betydande att som sjuksköterska undervisa individer och deras familjer om hela 

vårdförloppet. Männen kommer sedan till avdelningen samma dag som operationen 

äger rum. 

 

Efter operationen har sjuksköterskan som uppgift att kontrollera de vitala 

parametrarna, bukdränet och katetern som männen fått och lyssna efter tarmljud. 

När individerna kan gå oberoende, tvätta sig själv och gå på toaletten självständigt 

kan han lämna sjukhuset. Då tas dränage och bandage bort och männen och deras 

familj får ytterligare undervisning av sjuksköterskan om hur det postoperativa 

förloppet ska skötas i hemmet, inklusive katetervården. Sjuksköterskan ger även 

information om att individerna inte bör lyfta tungt eller vara sexuellt aktiv under de 

sex första veckorna (Starnes & Sims, 2006). Som sjuksköterska är det viktigt att ge 

information till männen om vilket stöd som finns att tillgå, då reaktioner angående 

sjukdomen lätt uppstår när de lämnat sjukhuset. Vid uppkomst av urininkontinens 

och impotens kan depression förekomma efter att männen skrivits ut från sjukhuset, 

då de nedsatta kroppsfunktionerna ofta leder till isolering. Det är därför viktigt att 

som sjuksköterska klarlägga männens sociala nätverk, för att på så sätt kunna hjälpa 

dem att bibehålla det sociala livet (jfr Hurlen, 2003, 376-377). 

 

Genom att männen får information och utbildning mer än en gång under 

vårdförloppet, minskar risken för ångest och de kan lättare hantera sin egenvård i 

hemmet (Starnes & Sims, 2006).  

 

Livsvärld 

Som sjuksköterska ska bemötandet av individerna ske efter deras egen livsvärld, 

vilket medförde att författarna till föreliggande litteraturstudie ville fördjupa sig i 

mäns erfarenheter i samband med prostatektomi. Dahlberg och Segesten (2010, 121-

131) beskriver livsvärld som världen som den erfars, vilken är enskild och unik för 

varje individ. De fortsätter beskriva att livsvärlden formas av sammanhang och 

mening och kan innebära personens eget perspektiv utifrån dennes upplevelser av 
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hälsa och sjukdom. Författarna till föreliggande litteraturstudie vill bidra med att öka 

sjuksköterskors förståelse av mäns erfarenheter av prostatektomi, för att på så sätt 

kunna främja deras hälsa och välmående. Dahlberg och Segesten (2010, 121-131) 

beskriver att det i livsvärlden även ingår närstående, vilket både kan ha positiv och 

negativ inverkan på personens situation. Fortsättningsvis beskriver de att livsvärlden 

innefattar individens minne, oreflekterade vardag och framtidsförväntningar. Utifrån 

denna syn finns ingen objektivitet. Genom att förstå hur männen upplever sin 

livsvärld på en mer ingående nivå, tror författarna till litteraturstudien att det kan 

underlätta sjuksköterskans stöd till männen under sjukdomsförloppet.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa mäns erfarenheter i samband 

med prostatektomi.  

METOD 

Syftet besvarades med en litteraturstudie med hjälp av kvalitativa artiklar, för att 

kunna få en fördjupad förståelse angående personliga upplevelser (jfr Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011, 52). Genom att författarna använde flera kvalitativa 

forskningsstudier och sedan sammanställde dem, ökade kunskapsvärdet inom 

området jfr Friberg (2012, 121).  

 

Sökmetoder 

De databaser som användes för litteratursökningen var Cinahl och PubMed. Genom 

att använda Cinahl och PubMed fick författarna fram omvårdnadpublikationer (jfr 

Polit & Beck, 2014, 120-122). Genom att använda PubMed som databas fick 

författarna ett bredare utbud (jfr Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 80).  

 

De sökord som användes utifrån studiens syfte var prostatectomy, prostatic 

neoplasms, experiences, life experiences, qualitative research, radical prostatectomy, 

post radical prostatectomy och quality of life. Sökorden valdes för att de stämde in på 

det valda syftet till litteraturstudien.  

 

De avgränsningar som användes i databaserna var english, male, nursing journals, 

english language, peer reviewed, journal and citation subset: nursing, sex: male och 
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publication date: 1999-2015. Journalvalet användes för att komma åt granskade 

omvårdnadsjournaler publicerade på engelska och årsintervallet valdes för att finna 

nyare forskning. 

 

Författarna använde sig av den Booleska termen AND, eftersom den används för att 

förena de valda sökorden med varandra (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 73) (se 

bilaga 1). Författarna valde att endast använda termen AND. Termen NOT begränsar 

sökningen och OR ger ett bredare utbud (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 73-74).  

 

Urval 

De inklusionskriterier som författarna använde var att de deltagande var män, de 

hade diagnosen prostatacancer, männens erfarenheter framgick, de hade genomgått 

någon form av prostatektomibehandling och att studierna var av kvalitativ design. 

Studien innehöll män eftersom enbart män kan drabbas av prostatacancer och 

författarna ville belysa deras egna erfarenheter efter genomförd prostatektomi. 

Kvalitativa studier valdes för att de belyser enskilda personers upplevelser av ett 

fenomen (jfr Henricson & Billhult, 2012, 130).  

 

De som exkluderades från litteraturstudien var studier genomförda på 

barn/ungdomar, män med vård i livets slutskede och studier av kvantitativ design. 

Exklusionskriterierna valdes eftersom prostatacancer vanligtvis inte drabbar män i 

yngre åldrar. Män med vård i livets slutskede exkluderades eftersom författarna ville 

belysa personer som återgick till verksamt liv efter prostatektomin. Kvantitativa 

studier har uteslutits, då de innehåller data på objektiv nivå i form av 

mätningsresultat (jfr Olsson & Sörensen, 2011, 23).   

 

För att stärka trovärdigheten på litteratursökningen genomförde båda författarna 

sökningen tillsammans (jfr Wallengren & Henricson, 2012, 490). För att få fram 

relevanta artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte började författarna med att 

välja ut 43 artiklar efter titel, urval 1. Titeln var en vägledning om vad artikeln 

handlade om (jfr Olsson & Sörensen, 2011, 70). De artiklar som inte svarade på syftet 

valdes bort (se bilaga 1). Därefter lästes abstrakten igenom på 12 artiklar, urval 2, för 

att se att syfte och resultat stämde överens med författarnas eget syfte (jfr Rosén, 

2012, 437). De 12 artiklar som fortfarande var av intresse lästes igenom, urval 3, för 
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att se om de innehöll en introduktion, material/metod, resultat och en diskussion, en 

så kallad IMRAD (jfr Olsson & Sörensen, 2011, 69). De som inte innehöll IMRAD 

uteslöts (se bilaga 1). Därefter användes SBU:s kvalitetsgranskningsmall för 

”kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” (SBU, 2014) som hjälp för att 

bedöma om de 12 artiklarna höll hög-, medelhög- eller låg kvalitet (SBU, 2006; 

2014), urval 4 (se bilaga 2-3). Författarna valde att enbart använda sig av artiklar 

med medelhög eller hög kvalitet, av den orsaken att få så pålitlig, trovärdig och 

tillförlitlig data som möjligt (jfr Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 106). Efter 

kvalitetsgranskningen återstod 11 artiklar, urval 5 (se bilaga 4). 

 

Analys 

Resultatartiklarna lästes igenom ett flertal gånger av vardera författare för att skapa 

en ingående uppfattning om innehållet (jfr. Friberg, 2012, 127-129). Att läsa 

artiklarna var för sig leder till att författarna blir oberoende av varandra och därmed 

uppnår resultatdelen högre trovärdighet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 93). 

Därefter uppmärksammades och markerades de delar i resultaten som stämde 

överens med författarnas eget syfte och en sammanfattning gjordes, för att se vad 

som skulle analyseras vidare (jfr Friberg, 2012, 127-129). Efter att sammanfattningen 

genomförts jämförde författarna tolkningarna av likheter och olikheter bland 

artiklarna. Därefter sorterades materialet in i färger, där varje färg hade olika 

betydelser var för sig men gemensam nämnare inom färgen. Färgerna utgjorde tillslut 

resultatets huvudkategorier. Till sist hjälptes båda författarna åt att analysera 

materialet under varje huvudkategori och arbetade ihop liknande delar till 

underkategorier (jfr Friberg, 2012, 127-129) (se tabell 3).  

 

Forskningsetik 

I Helsingforsdeklarationen finns etiska riktlinjer som ska följas då forskning utförs på 

människor. Studien ska kunna styrkas av en gynnsam risk- och vinstbedömning, 

vilket betyder att forskningen ska ha vetenskaplig bärkraft. Med det menas att 

forskningen ska skapa betydelsefull och välbyggd kunskap (Helsingforsdeklarationen, 

2015).  

 

Innan genomförandet av litteraturstudien gjordes etiska överväganden. Även om 

artiklarnas resultat inte överensstämde med författarnas åsikter inkluderades de (jfr 
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Forsberg & Wengström, 2013, 69-70). Nio av de artiklar som inkluderades i resultatet 

innehöll granskning av etisk kommitté eller noggrant utförda etiska reflektioner (jfr 

Wallengren & Henricson, 2012, 492). De resterande två som inte innehöll 

godkännande från etisk kommitté inkluderades trots allt, då de svarade på 

litteraturstudiens syfte. Eftersom författarna enbart behärskade svenska och engelska 

som språk, har endast sådana artiklar inkluderats i litteraturstudien.  

RESULTAT 

Efter analys av de 11 resultatartiklarna skapade författarna fyra huvudkategorier och 

nio underkategorier, vilka belyser mäns erfarenheter i samband med prostatektomi. 

Kategorierna presenteras i en översiktstabell nedan (se tabell 3). 

 

Tabell 3 – Översikt av huvudkategorier och underkategorier  

Huvudkategori Underkategori 

Vikten av information    Söka information på egen hand 

 Att få information från vården  

 Bristande information  

Behandlingen    Välja rätt operation 

 Tvingas ha kateter   

Förändrade kroppsfunktioner  

 

 Att bli urininkontinent    

 Att få erektionsproblem  

Stöd  Relation till närstående 

 Vårdpersonal  

 

Vikten av information 

Söka information på egen hand 

Männen uttryckte vikten av att ha hittat information om sitt eget tillstånd och 

behandling innan de träffade urologen, för att på så vis lättare förstå kommande 

information (Milne, Spires & Moore, 2008). De hämtade information ifrån 

videos/television, faktaböcker, broschyrer, internet och läkare (Burt et al., 2005; 

Butler et al., 2001; Milne, Spires & Moore, 2008).  
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Att få information från vården 

Männen betonade vikten av adekvat information från vårdpersonal under hela 

sjukdomsförloppet (Walsh & Hegarty, 2010).  

 

Männen berättade att de fått preoperativ information av sin urolog, angående den 

eventuellt kommande sexuella nedsättningen (Butler et al., 2001). De uppgav även att 

de fått preoperativ information angående urininkontinens och impotens, medan de 

däremot inte kunde minnas detaljerna kring konversationen, eftersom fokus låg på 

cancerdiagnosen (Moore & Estey, 1999). Andra deltagare beskrev däremot att de 

blivit överväldigad av all information som givits angående behandlingsalternativen 

(Walsh & Hegarty, 2010).  

 

Männen beskrev att de fått information angående katetervård (Butler et al., 2001) 

och knipövningar (Petry et al., 2004) i hemmet. Tillfredsställandet ökade för de 

deltagare som hade fått information av vårdpersonal angående urininkontinensen 

efter kateterborttagningen (Iygyn, Ayhan & Tastan, 2011).  

 

Bristande information 

Deltagarna önskade mer preoperativ information angående de postoperativa 

problemen som kunde uppstå och hur problemen skulle behandlas i hemmet (Iygyn, 

Ayhan & Tastan, 2011). De upplevde bristande information angående stödgrupper 

(Walsh & Hegarty, 2010) och vilseledande och otillräcklig information angående 

katetervård och urininkontinens (Butler et al., 2001; Moore & Estey, 1999). Männen 

konstaterade även att de fått för lite information angående de negativa effekterna av 

kateterborttagningen och önskade mer information om var de kunde hitta 

inkontinensskydd (Iygyn, Ayhan & Tastan, 2011).  

 

Deltagarna kunde inte minnas att de fått information om biverkningar som kramper i 

urinblåsan eller smärta i rektum (Moore & Estey, 1999). De konstaterade också att de 

fått otillräcklig information kring knipövningar och dess inverkan på 

urininkontinensen (Butler et al., 2001). Deltagarna önskade även mer information 

angående de sexuella problem som uppstod efter operationen (Iygyn, Ayhan & 

Tastan, 2011). 
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Behandlingen 

Välja rätt operation  

Valet av operation sågs som en stor del av erfarenheterna bland männen och de 

behövde tydlig information och vägledning i sitt behandlingsbeslut (Walsh & 

Hegarty, 2010). Att få information ifrån män som tidigare genomgått prostatacancer 

ansågs vara en god källa till val av behandling för de deltagande (Burt et al., 2005).  

 

Männen valde att genomgå radikal prostatektomi, som enligt dem var ett givet val 

eftersom cancern opererades bort (Moore & Estey, 1999; Petry et al., 2004). 

Fortsättningsvis berättar männen att de ville se sina barn växa upp (O’Shaughnessy & 

Laws, 2009), vilket resulterade i ett val mellan liv och död (Butler et al., 2001).  

 

Tvingas ha kateter 

Deltagare uttryckte hat över att behöva använda kateter och upplevde det som den 

värsta delen av prostatektomibehandlingen (Burt et al, 2005), medan andra deltagare 

endast upplevde katetern som ett stort problem (Milne, Spiers & Moore, 2008).  

 

Männen upplevde frustration över kateterns obehag samt läckage, smärta, irritation, 

sveda, kramp i urinblåsan, skam och känslor av förödmjukelse (Burt et al., 2005) och 

smärta i rektum (Moore & Estey, 1999). De beskrev även en olidlig smärta längst ut 

på penis, relaterat till katetern (Burt et al., 2005). Obehaget som katetern orsakade 

påverkade mäns aktivitetsnivå (Burt et al., 2005; Butler et al., 2001), vilket bidrog till 

postoperativa komplikationer (Burt et al., 2005). Deltagarna var oförberedda eller 

rädda för att blödning eller infektion skulle uppstå på grund av katetern (Iyigun, 

Ayhan & Tasan, 2011; Moore & Estey, 1999).  

 

Andra deltagare upplevde inte att katetern var något problem trots den irritation, 

smärta och de aktivitetsrestriktioner som uppkom (Petry et al., 2004). De 

konstaterade att det var obekvämt att ha kateter under en längre tid, medan de 

däremot ansåg att det var ett naturligt resultat av operationen (Iyigun, Ayhan & 

Tastan, 2011; Milne, Spiers & Moore 2008).   
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Förändrade kroppsfunktioner  

Att bli urininkontinent  

Trots att männen förväntade sig urinläckage efter kateterborttagningen (Burt et al., 

2005; Iyigun, Ayhan & Tastan, 2011; Milne, Spiers & Moore, 2008), kom 

urininkontinensen och mängden urin som en chock för dem (Butler et al., 2001; 

Iyigun, Ayhan & Tastan 2011; Milne, Spiers & Moore 2008; Moore & Estey, 1999; 

Walsh & Hegarty, 2010). Reaktionerna varierade bland männen, alltifrån en 

optimistisk syn på urinläckagets tillfällighet, till frustration och skam angående deras 

emotionella oförberedelse (Burt et al., 2005). Däremot upplevde andra män att de 

återfick kontroll över urininkontinensen efter kateterborttagningen (Petry et al., 

2004).  

 

Erfarenheterna bland männen var att urininkontinensen definierades som det värsta 

som kunde hända och relaterade i en känsla av förlust av kontroll (Iyigun, Ayhan & 

Tastan, 2011; Moore & Estey, 1999). Deltagare beskrev en ”läckande kropp” relaterat 

till förlusten av blåskontroll. De berättade även om maktlösheten som uppstod 

relaterat till urininkontinensen, då det påverkade deras livsstil (de Moraes Lopes et 

al., 2012). Män påpekade att deras psyke drabbades hårt av den ihållande 

urininkontinensen (O’Shaughnessy och Laws, 2009). De upplevde även deras 

urininkontinens som en personlig oförmåga och social olämplighet, den förlorade 

kontrollen ansågs vara respektlös mot andra människor (Iyigun, Ayhan & Tastan, 

2011; O’Shaughnessy & Laws, 2009).  

 

Urininkontinensen motiverade männen till att utföra bäckenbottenträning för att 

återfå kontinens (Burt et al., 2005; Milne, Spiers & Moore, 2008; Petry et al., 2004). 

Däremot var männen mindre aktiva eftersom urininkontinensen hindrade dem från 

att utöva tidigare utförda sporter (Iyigun, Ayhan & Tastan, 2011; O’Shaughnessy & 

Laws, 2009) och deras sociala aktiviteter påverkades av rädslan för urinläckage 

(Butler et al., 2001; Iyigun, Ayhan & Tastan, 2011). Männen uttryckte behov och vikt 

av att återgå till deras tidigare aktiviteter, eftersom det gav dem en förnyad 

självkänsla (Milne, Spiers & Moore, 2008; Willener & Hantikainen, 2005). När de 

sedan blev bekväm med situationen började de återgå till sina tidigare sociala liv 

(Iyigun, Ayhan & Tastan, 2011).  
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Att använda sig av inkontinensskydd hjälpte männen att behålla deras aktiva livsstil, 

exempelvis vandring (Milne, Spiers & Moore, 2008; Petry et al., 2004). 

Inkontinensskydden fick dem att känna sig bekväm, säker, torr och väl förberedd, 

vilket underlättade deras känsla av kontroll och framgång (Petry et al., 2004). 

Däremot upplevde män oro kring inkontinensskyddens storlek, kostnad, tid och 

synlighet (Butler et al., 2001).  

 

Att få erektionsproblem 

Erektionsproblemen sågs som ett stort bekymmer bland deltagarna, trots att 

erfarenheterna varierade bland dem (Butler et al., 2001; Walsh & Hegarty, 2010). De 

visste om att impotensen var ett resultat av behandlingen, vilket behövde accepteras 

(Iygyn, Ayhan & Tastan, 2011), och de hade överensstämmande erfarenheter om att 

erektionen var saknad, men det vägdes upp av att de blivit av med cancern (Ko et al., 

2009; Milne, Spires & Moore, 2008).  

 

Männen upplevde det svårt att anpassa sig till den sexuella nedsättningen eftersom 

de tidigare haft ett aktivt sexliv och kände sig för unga (Burt et al., 2005; Moore & 

Estey, 1999; O’Shaughnessy & Laws, 2009), medan de äldre männen accepterade 

situationen bättre (Burt et al., 2005; O’Shaughnessy & Laws, 2009; Petry et al., 

2004). Vanligt bland män var hoppfullheten om att erektionen skulle återkomma 

(Burt et al., 2005; Iygyn, Ayhan & Tastan, 2011; Petry et al., 2004), trots att kirurgen 

talat om för dem att erektionen kunde minska eller bli helt frånvarande (Burt et al., 

2005). Det fanns därför en rädsla bland männen att erektionsproblemen skulle bli 

permanenta (Petry et al., 2004).  

 

Deltagare berättade om sina uppfattningar av en ”bristfällig kropp”, eftersom de inte 

kunde delta i sexuella relationer (Iygyn, Ayhan & Tastan, 2011; de Moraes Lopes et 

al., 2012). De upplevde att förlusten av erektion påverkade deras sexlust, vilket 

medförde känslor av att inte kunna utföra en manlig roll under samlag (Ko et al., 

2009). Männen beskrev att förlusten av sexuella funktioner lett till förlusten av 

manlighet (Walsh & Hegarty, 2010), de män som däremot drabbades av 

penisförkortning efter operationen upplevde inte att det påverkade deras manlighet 

(Ko et al., 2009). Efter operationen uttryckte män samma längtan efter fysisk 

intimitet som innan (de Moraes Lopes et al., 2012), genom att säga att intimitet och 
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sexuella relationer var en viktig del för dem (Milne, Spires & Moore 2008; Willener & 

Hantikainen, 2005).  

 

Mäns erektionsproblem förhindrade njutning och intimitet (Ko et al., 2009). Männen 

uppgav sedan att sex inte var allt (Petry et al., 2004), utan att det fanns andra sätt att 

visa kärlek och tillgivenhet på (Milne, Spires & Moore, 2008; Petry et al., 2004). 

Fortsättningsvis sa de att de inte trodde på någon större förändring i förhållandet, 

även om impotensen var permanent (Petry et al., 2004). Andra män påpekade 

däremot att förhållandet påverkades negativt av impotensen (Iygyn, Ayhan & Tastan, 

2011). 

 

Stöd  

I litteraturstudiens resultat framkom det att stöd var en central del för männen under 

resans gång, speciellt när livet tog en helomvändning.  

 

Relationer till närstående 

Männen beskrev vikten av både pre-och postoperativt stöd från familj och vänner 

(Burt et al., 2005) samtidigt som de betonade vikten av fysiskt och emotionellt stöd 

(Iyigun, Ayhan & Tasan, 2011). Männen uppgav att deras manliga vänner med 

liknande erfarenheter var en energikälla och att det var hjälpsamt att kunna tala om 

sina erfarenheter med dem (Burt et al., 2005). För att däremot slippa stämpeln som 

döende undanhöll männen sin diagnos från resterande vänner (Walsh & Hegarty, 

2010). 

 

Män beskrev att deras fruar utgjorde det största stödet för dem (Iyigun, Ayhan & 

Tasan, 2011; Willener & Hantikainen, 2005), medan andra upplevde att hela familjen 

erbjöd det bästa stödet för dem (Walsh & Hegarty, 2010). Makarna spelade en stor 

roll i männens återhämtning till det normala livet, både vad gäller emotionellt stöd 

och fysisk närvaro (Petry et al., 2004). Deltagare talade öppet och ärligt om hur 

förstående och stöttande deras partner varit angående erektionsproblemen (Burt et 

al., 2005; Iygyn, Ayhan & Tastan, 2011).  

 

Vårdpersonal  

Deltagare beskrev vikten av både pre-och postoperativt stöd och trygghet från 

supportergrupper, vårdpersonalen och intervjuaren. Att delta i supportergrupper 
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upplevdes hjälpsamt, då männen kunde dela med sig av sina erfarenheter till 

varandra (Burt et al., 2005). Mindre stödgrupper innehållande två till tre personer 

föredrogs bland männen (Milne, Spiers & Moore, 2008). 

 

Det varierade bland deltagare om vilket stöd som var det viktigaste, att få stöd från 

någon som hade genomgått prostatacancerbehandling var en av dessa. Det framkom 

att män hade olika erfarenheter av stöd från vårdpersonal. De talade om hur 

vårdpersonalen stöttade dem på resan, medan andra män talade om bristen av stöd. 

Fortsättningsvis talade männen om vikten av att bli hörd och få vårdpersonalens 

empati (Walsh & Hegarty, 2010).  

 

Männen upplevde att de behövde professionell vägledning för att klara av 

erektionsproblemen (Milne, Spiers & Moore, 2008). De ville dela med sig av sina 

problem med vårdpersonalen för att kunna få hjälp, men vågade inte (Iyigun, Ayhan 

& Tasan, 2011; Moore & Estey, 1999).  

 

Män upplevde de regelbundna telefonsamtalen från intervjuaren som värdefullt, 

eftersom de fick lätta på ångesten och kunde ställa frågor (Burt et al., 2005). De 

sjuksköterskor som arbetade under studiens gång var en uppskattad 

informationskälla och gav stöd åt männen, då de lätt gick att kontakta via telefon och 

e-mail (Milne, Spiers & Moore, 2008).   

 

Män berättade om svårigheterna med att öppna upp sig för kvinnliga professioner 

(Walsh & Hegarty, 2010), medan andra upplevde det lättare att tala med dem (Burt et 

al., 2005; Walsh & Hegarty, 2010).  

DISKUSSION 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa mäns erfarenheter i samband 

med prostatektomi. Huvudresultatet med huvudkategorier och underkategorier 

kommer att belysas och diskuteras ytterligare i nedanstående avsnitt, vilka är ”Vikten 

av information – söka information på egen hand, att få information från vården, 

bristande information”, ”Behandlingen – välja rätt operation, tvingas ha kateter”, 

”Förändrade kroppsfunktioner – att bli urininkontinent, att få erektionsproblem” 

och ”Stöd – relation till närstående, vårdpersonal”. De delar som författarna väljer att 
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lyfta fram är vikten av att få preoperativ information, behandlingen, inkontinens och 

impotens samt stödet under sjukdomsförloppet, då de innefattar de största delarna 

av det framkomna resultatet.   

 

Resultatdiskussion 

Teoretisk referensram  

Författarna till litteraturstudien har tolkat resultatet med hjälp av 

omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons caritativa teori – att lindra lidande. Teorin 

kretsar kring hälsa, lidande och vårdande, vilket enligt henne är kärnan i 

omvårdnaden. Det som menas med grundbegreppet lidande är att personen är 

främmande för sig själv, och då både för begären och för möjligheterna att kunna 

lindra sitt eget lidande. Det leder till en kamp mellan hopp och hopplöshet och liv och 

död. Varje enskild individ har ett eget lidande, utformat av sitt eget liv. Lidandet kan 

vara kroppsligt, men även själsligt, andligt och kopplat till livet självt (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012, 73-79).  

 

Inom vården kan ett så kallat vårdlidande uppstå, vilket enligt Erikssons teori 

framkommer då det finns ett avstånd mellan den lidandes behov och begär och 

sjuksköterskans kunskap, attityd och hållning till den lidande (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012, 79). Med det menas en miss i kommunikationen mellan 

sjuksköterska och individ som gör att personen inte känner sig tillräckligt trygg, 

uppmärksammad eller omhändertagen. Ett vårdlidande kan enligt Wiklund Gustin 

och Lindwall (2012, 80) förhindras genom att sjuksköterskan följer individen på 

dennes väg, delar lidandet, hjälper och ibland bär individen då dennes krafter inte 

räcker till. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie kommer att integrera Erikssons teori i 

den kommande diskussionen, då författarna utifrån resultatet kan se att det finns ett 

underliggande lidande hos männen.  

 

Preoperativ information  

I litteraturstudien framkom vikten av att få preoperativ information innan 

behandling. De flesta deltagare hade önskat mer information angående de 

postoperativa problemen, då de uppgav att de saknade information och var 

oförberedda på det som drabbade dem. Litteraturstudiens resultat styrks i Phillips et 
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al. (2000) studie där deltagarna även där beskrev att de var oförberedda beträffande 

de postoperativa problemen och därmed önskade mer förberedelser av 

vårdpersonalen. I Simpson’s (2015) studie uppgav även männen att de behövde all 

information de kunde få och mer därtill. Det viktigaste var då att männen skulle 

kunna välja informationskälla utifrån sina behov vid det tillfället (Simpson, 2015). 

Män som fått diagnosbesked via telefon, på ett opersonligt vis, utan närståendes 

närvaro eller otillräcklig information upplevdes ha sämre välbefinnande (Lehto et al. 

2014). Trots att några män i litteraturstudien fått information om förloppets olika 

delar, upplevdes informationen i de flesta fall som bristfällig eller missvisande. 

Författarna till litteraturstudien kan med hjälp av Katie Erikssons teori se ett 

vårdlidande bland männen, som skapats av den bristande informationen från 

vårdpersonal (jfr Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 73-80). En del information togs 

inte emot fullständigt, då männens fokus istället låg på cancerdiagnosen. Detta 

överensstämmer med Thomas, Wootten och Robinson’s (2013) studie där det 

framkom att männen hade svårt att ta in information, eftersom att den mottogs i 

samband med diagnosbeskedet.  

 

Enligt ovanstående drar författarna slutsatsen att information har en betydande roll i 

sjukdomsförloppet och skulle kunna förbättras genom att även skriftlig information 

ges. Med denna hjälp kan männen läsa igenom informationen flera gånger om, och 

på så vis skapa en bättre förståelse för förloppet och förbereda sig i tid. Genom att 

som sjuksköterska ge den information som männen efterfrågar och behöver kan ett 

vårdlidande motverkas.  

 

Behandling 

I litteraturstudiens resultat framkom det att männen valde att genomgå radikal 

prostatektomi, eftersom cancern därmed opererades bort, det sågs som ett val mellan 

liv och död. Vägen fram till behandlingsbeslutet behövde innehålla tydlig information 

och vägledning. Det framkom inte i litteraturstudien om männen uttryckte ånger eller 

tillfredsställelse över sitt behandlingsval, medan det däremot i O’Shaughnessy et al. 

(2013) studie framkom att männen uttryckte ånger över prostatektomin relaterat till 

den sexuella nedsättningen. Ångesten var störst bland de som genomgått 

prostatektomi jämfört med de som genomgått strål- eller hormonbehandling 

(O’Shaughnessy et al., 2013).  
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Enligt ovanstående drar författarna slutsatsen att männen behöver hjälp i sitt 

behandlingsbeslut. Om individen i efterhand upplever att han valt fel 

behandlingsalternativ kan känslor av ångest uppstå, vilket medför ett lidande för 

individen. Med hjälp av Erikssons teori om lidande kan författarna till 

litteraturstudien se att en kamp mellan liv och död medför ett lidande för männen (jfr 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 73-80). Även i Köhler et al. (2014) studie där 

männen upplevde känslor av ångest, depression och psykologisk smärta i samband 

med prostatektomibehandlingen, kan författarna till litteraturstudien se en koppling 

till Erikssons teori om lidande. I McCarthy’s (2014) studie beskrev deltagarna att de 

var nervösa i början av deras cytostatikabehandling av kolorektalcancer, men att de 

blev mindre nervösa i samband med att de lärde känna vårdpersonalen. 

Vårdpersonalen var hjälpsamma, lättillgängliga, glada och uppmärksammade 

patienterna och deras närstående. Författarna bedömde utifrån McCarthy’s studie att 

deltagarna fick lindrat lidande i samband med stöd och förbättrad kontakt med 

vårdpersonalen.   

 

I litteraturstudien framkom det att katetern sågs som ett stort problem för de flesta 

deltagare, då den bland annat skapade läckage, smärta och irritation. Katetern 

skapade även känslor av skam och förödmjukelse. Männen i litteraturstudien var 

även rädda för att infektioner eller blödningar skulle uppstå relaterat till katetern. 

Detta förstärks i Prinjha’s (2013) studie då det framkom att katetern orsakat 

urinvägsinfektioner, blockage i katetern, läckage och kramper i urinblåsan. Det 

framkom även att det upplevdes pinsamt att bära kateter vilket gav en negativ 

självbild (Prinjha, 2013). I Wilde’s (2002) studie framkom det att både män och 

kvinnor upplevde kateterbärandet som att leva med ”rinnande vatten”. De kände att 

det hade tappat kontrollen över urinläckaget (Wilde, 2002). Däremot upplevde andra 

individer att det fanns fördelar med att bära kateter. Katetern löste problemet med 

urininkontinensen, vilket gav dem frihet att delta i sociala aktiviteter (Prinjha, 2013).  

 

Enligt detta drar författarna slutsatsen att kateterbärandet kan påverka människor på 

olika sätt. Beroende på vilken miljö kateterbäraren lever i kan graden av rädslan för 

infektion variera, då både stigande temperatur och bristande kunskap kan öka risken 

för infektion. Orsaker till att drabbas av infektioner kan vara förorenat vatten, 
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bristande handhygien och kostnad för material. Författarna kan även utifrån Katie 

Erikssons teori se att kateterbärandet medfört ett kroppsligt lidande för männen (jfr 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 73-80). 

 

Urininkontinens och impotens  

Det framkom i litteraturstudien att urininkontinensen hade stor påverkan på 

männen. Inkontinensen orsakade känslor av maktlöshet relaterat till den förändrade 

livsstilen och drabbade det psykosociala livet. Männen upplevde att rädslan för 

urinläckage hämmade dem från att utföra sociala aktiviteter. De definierade 

urininkontinensen som det värsta som kunde hända och mängden kom som en 

chock. Männen i Phillips et al. (2000) studie beskrev skam och frustration över den 

förlorade kontrollen som uppstått i samband med urininkontinensen, men att de fick 

lära sig att leva med den. I Lee’s (2008) studie framkom det att kön inte var en 

avgörande faktor för urininkontinensens mängd och personens lidande eller hälsa. 

Fortsättningsvis styrker Lee (2008) litteraturstudiens resultat om hämmade sociala 

aktiviteter, då flera deltagare uppgav att de stannade hemma istället för att delta i 

sociala aktiviteter. Kvinnorna i Li, Low och Lee’s (2007) studie beskrev att 

urininkontinensen upplevdes okontrollerad, vilket också männen i litteraturstudien 

uppgav. Kvinnorna var rädda för att andra skulle få reda på deras tillstånd och kände 

en psykologisk smärta över att bli retad för sitt urinläckage.  

 

I och med detta kan författarna se att det oavsett kön uppstår känslor av 

okontrollerat läckage, skam och förändrad social aktivitet relaterat till 

urininkontinens. Författarna till litteraturstudien har med hjälp av Erikssons teori 

bedömt att urininkontinensen skapat ett lidande för individerna, då 

urininkontinensen begränsat det liv de önskat att leva (jfr Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012, 83). 

 

I litteraturstudien framkom det även att impotensen sågs som ett stort problem bland 

männen, speciellt bland de som varit sexuellt aktiva innan operationen. Upplevelsen 

av att vara en lemlästad man uppkom vid avtagandet av den sexuella funktionen 

(Hedestig et al., 2005). Litteraturstudiens resultat visade även att yngre män ofta 

hade svårare att acceptera erektionsproblemen än äldre män. Män i högre åldrar 

talade om att det var mer eller mindre normalt att få minskad sexuell aktivitet med 
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stigande ålder (Korfage et al., 2006). I Weber et al. (2007) studie framkom det 

däremot att gifta män fick påverkad självkänsla och manlighet av de sexuella 

problemen. Männen i litteraturstudien upplevde inte att penisförkortningen 

påverkade deras manlighet, medan erektionsproblemen gjorde det. I Thomas, 

Wootten och Robinson’s (2013) studie framkom det däremot att homosexuella och 

bisexuella män upplevde att både erektionsproblemen och penisförkortningen 

påverkade deras manlighet. De kunde inte utföra spontant sex, vilket minskade 

intimiteten i förhållandet.  

 

Författarna drar enligt ovanstående slutsatsen att den sexuella nedsättningen 

påverkade männen negativt oavsett ålder. Män, ung som gammal, har lika mycket att 

förlora vad det gäller fysisk intimitet, speciellt om de sedan tidigare haft ett aktivt 

sexliv. Eftersom alla personer prioriterar sexuella relationer olika, är det detta som 

avgör huruvida förlorad erektion påverkar deras livskvalité. Utifrån Katie Erikssons 

teori bedömer författarna att männen ger upp en del av sig själva, för att på så vis 

slippa lidandet som uppstår av att inte kunna utföra det han önskar, i detta fall 

sexuell intimitet (jfr Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 83). 

 

Eriksson har i sin teori även beskrivit att det både finns ett kroppsligt och själsligt 

lidande, vilket författarna till litteraturstudien bedömer att männen erfarit relaterat 

till urininkontinens och erektionsproblem (jfr Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 79). 

Varje enskild individ har en unik erfarenhet av världen så kallat livsvärld, utifrån det 

drar författarna slutsatsen att alla individer har olika uppfattningar om vad som 

upplevs vara det jobbigaste efter att ha genomgått prostatektomi.   

 

Stöd 

I litteraturstudiens resultat framkom det att stöd var en central del för männen under 

resans gång, speciellt när livet tog en helomvändning. Familj, vänner, 

supportergrupper, vårdpersonal och intervjuaren utgjorde ett stort stöd för männen. 

Walton och Sullivan’s (2004) studie styrker litteraturstudiens resultat, då männen 

upplevde stöd från familj, vänner och samhälle, vilket eliminerade känslan av att vara 

ensam i kampen mot cancer. Detta styrks även utifrån Erikssons teori, då vårdlidande 

motverkas genom att sjuksköterskan följer individen på dennes väg och delar hans 

lidande. I och med att närstående ingår i en persons livsvärld, tror författarna till 
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litteraturstudien att de kan ha både positiv och negativ inverkan på männens 

situation innefattande stöd.  

 

Det varierade bland männen i litteraturstudien om vilka som utgjorde det största 

stödet, några upplevde att makan/familjen utgjorde det, medan andra upplevde att 

de som redan genomgått prostatacancer gav det största stödet. Däremot uttryckte 

männen i Hedestig et al. (2005) studie att de kände sig ensamma under valet av 

behandling, trots kontakt med andra män som hade prostatacancer.  

 

Utifrån detta drar författarna slutsatsen att en god relation med den drabbade leder 

till ökat stöd, oavsett om du ingår i en hjälporganisation, är en nära vän eller 

familjemedlem. Det betydande stödet tror författarna kan leda till minskat lidande 

för den drabbade mannen. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Genom att belysa mäns erfarenheter i samband med prostatektomibehandling kan 

det bidra med ökad förståelse för sjuksköterskan angående männens upplevda 

situation. Det för att som sjuksköterska kunna öka männens välmående och främja 

deras hälsa.  

 

I Carter et al. (2011) studie framkom det att män med prostatacancer upplevde 

känslor av sorg, ilska och frustration, och de upplevde att de behövde emotionellt 

stöd vid diagnosbesked och behandlingsbeslut. Katie Eriksson har i sin teori om 

lidande beskrivit att det kan uppstå ett vårdlidande för individer, då det finns ett 

avstånd mellan den lidandes behov och sjuksköterskans kunskap. Sjuksköterskan har 

därför som uppgift att förhindra vårdlidandet genom att stödja den lidande på 

dennes väg. Varje individs lidande är unikt och formas av personen själv, vilket leder 

till att sjuksköterskan behöver anpassa vården efter varje enskild individs behov (jfr 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 79-80).  

 

Metoddiskussion 

I föreliggande litteraturstudie användes kvalitativa studier för att besvara syftet: att 

belysa mäns erfarenheter i samband med prostatektomi. Kvalitativ design används 

för att få en fördjupad förståelse över personliga upplevelser och uppfattningar 
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(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 52), vilket svarade på författarnas valda syfte. 

Genom att utföra kvalitativa studier formas sjuksköterskors uppfattningar om ett 

problem eller en situation. Studierna bidrar även till att forma deras förståelse av 

patienters bekymmer och erfarenheter (Polit & Beck, 2014, 55).  

 

Författarna har gjort en utförlig redovisning av metodavsnittet, vilket enligt 

Henricson (2012, 474) leder till god trovärdighet i litteraturstudien. Cinahl och 

PubMed innehåller enligt Polit och Beck (2014, 120-122) omvårdnadsrelaterade 

referenser. Författarna valde därför att utgå ifrån tidigare nämnda databaser, då de 

innehöll relevant data till den valda litteraturstudien. Författarna har även sökt data i 

databaserna Medline och PsycINFO, men de funna artiklarna valdes att plockas bort 

innan kvalitetsgranskningen ägde rum, då materialet inte svarade på det valda syftet. 

För att få en större bredd och trovärdighet i det valda ämnet har författarna kunnat 

göra ytterligare sökningar i andra databaser (jfr Henricson, 2012, 473).  

 

Sökorden som inkluderades var inom litteraturstudiens valda område. Liknande ord 

med liknande betydelse användes för att uppnå relevanta resultat (jfr Östlundh, 2012, 

58). Författarna valde att utesluta MeSh-termer och Cinahl-headings då de flesta 

sökord innehöll underkategorier och därmed skapade ”brus” i sökningarna (jfr 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 70). Med det sagt tolkade författarna att 

sökningarna blev för omfattande och inkluderade irrelevanta sökträffar. Om 

författarna skulle fått göra samma litteraturstudie en gång till skulle samma sökord 

användas. Det för att de valda sökorden svarade på syftet och hade tillräcklig bredd, 

samtidigt som de avgränsade till det valda området.    

 

Författarna valde även att exkludera artiklar som var äldre än 16 år, eftersom det 

skett ständig utveckling inom hälso-och sjukvården som kan ha påverkat individers 

erfarenheter genom tiderna. Genom att exkludera dessa artiklar ökade kvaliteten i 

litteraturstudien. Däremot kunde inte årsintervallet minskas ytterligare, då det 

därmed uppstod brist av artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. De artiklar 

som valdes var från olika världsdelar för att uppnå ett bredare perspektiv av 

prostatacancer. Följande upplevdes fördelaktigt för den kommande litteraturstudien. 

Med hjälp av studier från hela världen blir resultatet enligt Polit och Beck (2014, 75) 

överförbart i bredare utsträckning. Däremot blir det svårare att jämföra det 
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framkomna resultatet med Norden, då inga studier utförts där, vilket författarna 

upplevde som en brist i litteraturstudien.   

 

Datainsamlingen som användes till litteraturstudiens resultatdel har författarna läst 

och granskat oberoende av varandra. Genom att granska materialet var för sig ökar 

tillförlitligheten och tyngden i arbetet (Henricson, 2012, 473). Forskningsmaterialet 

har granskats enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall för ”kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser” (SBU, 2014) (se bilaga 2-3). Eftersom 

granskningsmallen inte innehöll något poängsystem har författarna själva gjort det 

slutgiltiga avgörandet huruvida artiklar uppnått ”hög”, ”medel” eller ”låg” kvalitet. 

Det är möjligt att en annan mer erfaren gjort en annorlunda bedömning av 

artiklarna. Av de 12 artiklar som kvalitetsgranskades höll endast 11 måttet och blev de 

slutgiltigt valda artiklarna. Fem av dessa höll medelhög kvalitet och sex höll hög 

kvalitet. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Nio av de artiklar som inkluderades var godkänd av en etisk kommitté, medan det 

inte framkom i de två resterande artiklarna. Författarna granskade dessa artiklar 

ytterligare och hittade att de medverkandes identiteter var utbytta till koder. 

Eftersom författarna inte upplevde det som ett noggrant etiskt övervägande och det 

fortfarande rådde tveksamheter, togs det kontakt med tidskriften för båda artiklarna. 

Enligt Wallengren och Henricson (2012, 492-493) ska tidskriftens redaktör kontaktas 

vid tveksamheter. Trots tveksamheter och otillräckligt svar från tidskriften valdes 

artiklarna att inkluderas i studien, då det framkom i Helsingforsdeklarationen att 

etiska riktlinjer ska följas om forskning utförs på människor (jfr 

Helsingforsdeklarationen, 2015). Författarna drog då slutsatsen att studierna 

innehöll någon form av etiska riktlinjer eftersom de utfördes på människor. Däremot 

är det anmärkningsvärt att tidskrifterna saknar någon form av etiska resonemang, då 

studierna är gjorda på grupper av sårbara människor.  

 

Då författarna inte har någon tidigare kunskap av att utforma en litteraturstudie kan 

tillvägagångssättet blivit bristande och feltolkningar uppstått. Författarna besitter 

heller inte full kunskap i det engelska språket, vilket gjort att viss förståelse har gått 

förlorad (jfr Kjellström, 2012, 86). Trots detta har författarna kommit fram till att alla 
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syften svarat på litteraturstudiens syfte. Författarna har tidigare kunskaper om 

prostatacancer, då examinering har gjorts innehållande cancersjukdomar, vilket 

skapade en förförståelse inom ämnet. Det har lett till att författarna omedvetet sökt 

sig till data de redan känner igen, vilket påverkade den vetenskapliga kvaliteten och 

litteraturstudien negativt (jfr Wallengren & Henricson, 2012, 489).  

 

Författarna har följt metodens uppbyggda struktur och utfört analysen efter 

litteraturens alla steg, med inspiration från Friberg (2012, 127-129). Då oenigheter 

uppstått under arbetets gång har det diskuterats och hanterats. Båda författarna har 

fått föra sin talan och resonerat för sin åsikt, vilket tillslut resulterat i enighet. 

Författarna har kompletterat varandra och arbetat med varandra under hela 

arbetsprocessen. I denna litteraturstudie har en korrekt och utförlig referenslista 

utformats, vilket underlättar för den kommande läsaren (jfr Segesten, 2012, 119).   

 

Konklusion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa mäns erfarenheter i samband 

med prostatektomi. Resultatet av litteraturstudien visade att varje erfarenhet var 

unik men att de flesta män hade likande erfarenheter av prostatektomibehandlingen. 

Vikten av information, operationen, förändrade kroppsfunktioner och stöd var de 

områden som litteraturstudien berörde och inom dessa varierade erfarenheter bland 

männen. Trots männens olika erfarenheter kunde alla dessa på ett eller annat sätt 

förstås med hjälp av Katie Erikssons teori om lidande, då lidande upplevs på olika vis 

och är unik för varje individ. För att undvika lidande kan framtida vård innehålla 

större fokus på att ge ut information. För att skapa förståelse för männens egen 

livsvärld måste omvårdnaden anpassas efter varje enskild individ.  

 

Då författarna under litteraturstudiens gång sett att den bristande informationen haft 

påverkan på männen, ges förslag till ytterligare studier som bör inkludera 

informationens olika inverkan på patienters välmående. Det kan testas genom en 

interventionsstudie där det utgörs en jämförelse mellan att endast ge muntlig 

information kontra att både ge muntlig och skriftlig information till männen.   
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Bilaga 1 

Tabell 1 – Söktabell för resultatartiklar  

 
( )= dubbletter  
Urval 1=Titel som stämmer överens med studiens syfte 
Urval 2=Lästa abstrakt  
Urval 3= Helt genomlästa artiklar  
Urval 4= Kvalitetsgranskade artiklar  
Urval 5=Slutgiltigt valda artiklar

Databas Sökord Begränsning Årtal Träffar Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

Urval 
5 

PubMed 
2015-11-
07 

Prostatectomy AND 
Experiences 

English, Nursing journals, 
Publication dates: from 1999/01/01 
to 2015/12/31 

2004-
2013 

21 
 

15 5 5 5 5 

Cinahl 
2015-11-
07 

Life experiences AND 
Prostatic Neoplasms AND 
Prostatectomy 

English language, Peer Reviewed, 
Journal subset: Nursing 

2010-
2012 

16(5) 
 

9(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 

Cinahl 
2015-11-
09 

Experiences AND 
Prostatectomy AND 
Qualitative research 

English language, Peer Reviewed, 
Journal subset: Nursing 

1999-
2009 

12(11) 
 

6(5) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 

Cinahl 
2015-11-
20 

Radical prostatectomy AND 
Quality of life 

English language, Peer Reviewed, 
Journal subset: Nursing, Sex: Male, 
Publication Date: 1999-2015 

2005 33(11) 
 

7(4) 1 1 1 1 

PubMed 
2015-11-
20 

Post radical prostatectomy 
AND Quality of life  

Nursing journals, English, Male, 
Publication dates: from 1999/01/01 
to 2015/12/31 

2001 12(11) 
 

5(4) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 



 
 
 

 

Bilaga 2 
 

Mall för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser 

reviderad 2014 

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

bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  
__________ 

 

Anvisningar: 

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

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

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



 
 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 



 
 

 

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser 

1. Syfte Fundera 

över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på 

frågeställningen. 

2. Urval Fundera 

över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än 

informed consent och ethical approval 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna 

skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, 

beroende förhållanden etcetera. 

3. Datainsamling Fundera 

över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex 

djupintervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer 

etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex 

vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide, var utfördes 

intervjun, hur många observationer etc)  

• om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga (t.ex. video- eller 

ljudinspelningar, anteckningar etc)  



 
 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när 

mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om 

det är rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

 

4. Analys Fundera 

över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till 

grund för datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat Fundera 

över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller 

frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om 

resultaten bara är citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se 

vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats 

som eventuellt låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och 

framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet 

eller andra användningsområden för resultaten. 

  



 
 

Bilaga 3 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet  

Systematisk, 
stringent 
presentation av 
data 

Otydligheter i 
presentationen av data 

Osystematisk och 
mindre stringent 
dataredovisning 

Tolkningars 
förankring i 
data 
påvisad 

Några otydligheter om 
tolkningars förankring i 
data 

Otydlig förankring av 
tolkningarna i data 

Diskussion om 
tolkningarnas 
trovärdighet och  
tillförlitlighet 

Några otydligheter om 
tolkningarnas tro 
värdighet och 
tillförlitlighet 

Diskussion om 
tolkningarnas 
trovärdighet och 
tillförlitlighet är 
bristfällig eller saknas 

Kontextua 
lisering av 
resultat i 
tidigare 
forskning 

Otydlig kontextualisering 
av resultat i tidigare 
forskning 

Kontextualisering av 
resultat i tidigare 
forskning saknas eller 
är outvecklad 

Implikationer för 
relevant praktik 
väl formulerade 

Implikationer för relevant 
praktik är otydligt 
beskrivna 

Implikationer för 
relevant praktik saknas 
eller är otydliga 

 

Hög kvalitet Medelhög kvalitet Låg kvalitet 

Klart beskrivet 

sammanhang (kontext) 

Sammanhanget ej beskrivet 

tydligt (kontext) 

Oklart beskrivet 

sammanhang (kontext) 

Väldefinierad 

frågeställning 

Frågeställning ej beskriven 

tydligt 

Vagt definierad 

frågeställning 

Välbeskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlings metod,  
transskriberingsprocess 

och analysmetod 

Några otydligheter i 

beskrivningen av urvals 

process, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocessoch 

analysmetod 

Otydligt beskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlings metod,  
transskriberingsprocess 

och analysmetod 

Dokumenterad metodisk 

medvetenhet 

Några otydligheter i 

den dokumenterade 

metodiska 

medvetenheten 

Dåligt dokumenterad 

metodisk medvetenhet 



 
 

 

Bilaga 4 

Tabell 2 – Översiktstabell av resultatartiklar  

År 
Författare 

Land 
 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

1999 
 
Moore, K. N. 
Estey, A. 
 
Kanada 

The early post-operative 
concerns of men after 
radical prostatectomy 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka de 
problem som män 
med urininkontinens 
upplever under de 
första veckorna efter 
radikal prostatektomi. 

63 män deltog i 
studien. Deltagarna 
hade signifikanta 
problem med 
urininkontinens. 
Medelåldern bland 
männen var 67 år.   

Kontakten ägde rum i 
tre steg, två 
telefonsamtal och en 
intervju i hemmet 
som var av 
semistrukturerad 
karaktär. Innehållet 
kodades, 

kategoriserades och 
fick gemensamma 
teman. Intervjun 
varade mellan 30-60 
minuter. 
Etiskt godkänd. 

Deltagarna upplevde 
att de fick för lite 
information om det 
postoperativa 
förloppet, 
innehållande 
urininkontinens och 
erektionsproblem. 

Männen som hade 
varit sexuellt aktiva 
innan operationen 
hade svårt att 
anpassa sig till 
erektionsproblemen 
som uppstod.  

Hög 

2009 
 
O'Shaughnessy, 
P. 
Laws, T. A. 
 
Australien 

Australian men's long 
term experiences 
following prostatectomy: 
a qualitative descriptive 
study 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva mäns 
långsiktiga 
återhämtning till följd 
av prostatektomi  

Totalt 11 män deltog 
i studien. Deltagarna 
skulle ha genomgått 
en prostatektomi mer 
än sex månader 
innan de deltog. 

Det utfördes 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer för tre av 
deltagarna, medan de 
åtta resterande ingick 
i två olika 
fokusgrupper där 
gruppinteraktion 
användes. 
Innehållsanalys 
användes som 
analysmetod. 
Etiskt godkänd. 

De männen uttryckte 
brist av preoperativ 
information. De 
deltagare som deltog 
i gruppintervjuer 
upplevde stora 
känslomässiga 
spänningar relaterat 
till urininkontinens 
och erektionsproblem, 
som påverkade 
sociala interaktioner 
och känsla av 
egenvärde. 

Medelhög 

  



 
 

 

År 

Författare 
Land 

 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2004 
 
Petry, H. 
Berry, D. L. 
Spichiger, E. 
Kesselring, A. 
Gasser, T. C. 
Sulser, T. 
Kiss, A. 
 
Schweiz  

Responses and 
experiences after radical 
prostatectomy: 
perceptions of married 
couples in Switzerland 

Syftet i denna studie 
är tvåfaldigt, beskriva 
reaktioner, 
upplevelser och 
förväntningar hos 
schweiziska män som 
genomfört radikal 
prostatektomi och 
deras sexuella 
partner för att skapa 
en bredare 
grundläggande data.  

Urvalet bestod av tio 
män och deras 
kvinnliga partners. 
Nio av deltagarna 
medverkade i studien 
inom fyra till åtta 
veckor efter den 
radikala 
prostatektomin och 
en deltagare deltog i 
studien inom 12 
veckor. Alla deltagare 

kunde läsa och talade 
schweizisk-tyska.  

Metoden som 
användes var en 
tvärsnittsstudie med 
kvalitativ design, med 
hjälp av grounded 
theory som 
analysmetod. Studien 
genomfördes i 
samarbete med två 
universitetssjukhus i 
Basel, Schweiz.  
Intervjuerna spelades 

in, transkriberades 
och varade mellan 
45-90 minuter.  
Etiskt godkänd.  

Att få kontroll över 
och få tillbaka sitt 
normala liv var det 
största målet för 
männen. Efter 
operationen blev 
inkontinensen den 
första prioriteringen 
och impotensen var 
mindre viktig att få 
kontroll över.  

Hög 

2010 
 
Yu Ko, W. F. 
Degner, L. F. 
Hack, T. F. 
Schroeder, G. 
 
Kanada  

Penile length shortening 
after radical 
prostatectomy: men's 
responses? 

Syftet med denna 
studie var att 
upptäcka patienters 
upplevelser och 
respons av att leva 
med penisförkortning 
efter radikal 
prostatektomi.  

Totalt sex män 
genomförde studien. 
Huvudkriterierna var 
att männen hade 
upplevt 
penisförkortning inom 
minst ett år från att 
de genomgått radikal 
prostatektomi, 
oavsett vilket stadie 
cancern hade eller 
om de mottagit 
annan behandling för 
prostatacancer. 
Åldern varierade 
mellan 58-77 år 
(medelålder 64.7).   

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor användes. 
Grounded theory 
användes som 
analysmetod. 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. För 
att garantera 
deltagarnas 
anonymitet blev de 
tilldelade varsitt 
nummer. 
Intervjuerna varade 
mellan 40-60 
minuter.  
Etiskt godkänd. 

Baserat på 
deltagarnas egna 
definitioner av 
manlighet, upplevde 
ingen av dem 
förändring gällande 
manligheten efter 
genomförd radikal 
prostatektomi som 
utvecklat 
penisförkortning. 
Ingen av deltagarna 
upplevde att penisens 
längd var av 
betydelse. 

Hög 

  



 
 

 

År 

Författare 
Land 

 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 
 
Walsh, E. 
Hegarty, J. 
 
Irland 

Men's experiences of 
radical prostatectomy as 
treatment for prostate 
cancer 

Syftet med denna 
studie var att ge en 
återblick på mäns 
upplevelser av resan 
med prostatacancer, 
från första diagnos till 
efter operationen.  

Åtta män deltog i 
studien. Deltagarna 
skulle ha genomgått 
radikal prostatektomi 
för lokaliserad 
prostatacancer och 
de skulle behärska 
det engelska språket. 

En kvalitativt 
beskrivande metod 
användes. Data 
analyserades med 
hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys. De 
semistrukturerade 
intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades 
ordagrant. 
Intervjuerna varade 

mellan en till fyra 
timmar. 
Etiskt godkänd.  

Män identifierade ett 
antal teman som 
berör deras 
prostatacancerdiagnos 
och livet efter 
kirurgin. Dessa 
inkluderade [1] 
Diagnosförloppet, [2] 
stöd, [3] 
normalisering, [4] 
vikten av information, 
[5] avgörande 

ögonblick och [6] 
primär oro.  

Medelhög 

2012 
 
de Moraes Lopes, 
M. H. 
Higa, R. 
Cordeiro, S. N. 
Rodrigues Estapê, 
N. A. 
Levi D'ancona, C. 
A. L. 
Turato, E. R. 
 
Brasilien  

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

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka den 
psykosociala 
betydelsen och 
påverkan på livsstilen 
i samband med 
erektionsproblem och 
urininkontinens hos 
män som genomgått 
radikal prostatektomi.  

Tio män valdes ut i 
åldrarna 48-74 år. De 
skulle ha genomgått 
en radikal 
prostatektomi och 
upplevt 
urininkontinens. Alla 
deltagare hade fått 
behandling för 
urininkontinens på en 
offentlig urologklinik i 
Campinas, Brasilien.  

En kvalitativ studie 
användes med hjälp 
av semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. En kvalitativ 
analysteknik 
användes som 
analysmetod.  
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. 
Intervjuerna varande 
mellan 16-81 
minuter.  
Etiskt godkänd.  

[1] Sexualiteten 
ifrågasätts, [2] en 
kropp utan styrning 
och [3] upplevelser av 
förlust var tre teman 
som identifierades 
efter intervjuerna. 
Urininkontinensen och 
erektionsproblemen 
påverkade männens 
manlighet och utlöste 
känslor av maktlöshet 
och psykiskt lidande.   

Medelhög 
 
 

 

  



 
 

 

År 

Författare 
Land 

 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2005 
 
Willener, R. 
Hantikainen, V. 
 
USA 

Individual quality of life 
following radical 
prostatectomy in men 
with prostate cancer 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka mäns 
individuella livskvalité 
efter att ha 
genomfört radikal 
prostatektomi till 
följd av 
prostatacancer.   
 
 

11 män i åldrarna 58-
70 år deltog i 
studien. Deltagarna 
hade genomfört 
radikal prostatektomi 
tre till fyra månader 
innan studien 
påbörjades. 

Semistrukturerade 
intervjuer i tre steg. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
användes som 
analysmetod. 
Intervjuerna varade 
mellan 15-55 minuter. 

Hälsa, familj och 
relation med en 
partner var de 
områden som hade 
störst inverkan på 
livskvaliteten för 
deltagarna. 
Inkontinens och 
impotens hade inte 
stor negativ inverkan 
på livskvaliteten. 
Totalt sett hade 

deltagarna hög 
livskvalitet. 

Medelhög 

2008 
 
Milne, J. L. 
Spiers, J. A. 
Moore, K. N. 
 
Kanada  

Men's experiences 
following laparoscopic 
radical prostatectomy: a 
qualitative descriptive 
study 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka mäns 
upplevelser efter 
genomförd 
laparoskopisk radikal 
prostatektomi och 
hur deras pre-och 
postoperativa behov 
har tillgodosetts.  

19 män i åldrarna 48-
76 år deltog i 
studien. För att få 
delta i studien skulle 
männen ha 
genomgått en 
laparoskopisk radikal 
prostatektomi, ha 
postoperativa 
upplevelser, vilja 
delta i studien och 
kunna artikulera sina 
erfarenheter.   

En kvalitativt 
beskrivande metod 
användes. 
Datainsamlingen 
genomfördes med 
hjälp av individuella- 
och 
fokusgruppsintervjuer. 
Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant.  
Etiskt godkänd.    

Männen förväntade 
sig urininkontinens, 
men blev chockerade 
över dess 
svårighetsgrad. 
Erektionsproblem var 
ett vanligt 
diskussionsämne för 
deltagarna och den 
mest kvardröjande 
källan till oro för 
dem. Trots detta var 
det av mest 
betydelse för männen 
att cancern var borta. 

Hög 

  



 
 

År 
Författare 

Land 
 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

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

Kanada  

Radical prostatectomy: 
men's experiences and 
postoperative needs 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka mäns 
upplevelser efter 
radikal prostatektomi 
och om de uppfattade 
den preoperativa 

undervisningen 
adekvat och 
förberedande inför 
den postoperativa 
återhämtningen. 

17 män i åldrarna 55-
70 år deltog i studien. 
Deltagarna skulle ha 
genomgått radikal 
prostatektomi och 
kunna tala och förstå 
engelska. 

En kvalitativt 
beskrivande metod 
användes. 
Datainsamlingen 
gjordes med hjälp av 
fyra 
semistrukturerade 

telefonintervjuer som 
varade mellan 30-45 
minuter. Därefter 
valdes fem män ut 
för att genomföra en 
”face-to-face” 
intervju. 
Intervjuerna 
transkriberades 
sedan ordagrant. 
Etiskt godkänd. 

Trots att deltagarna 
erhållit skriftlig och 
muntlig information 
preoperativt, 
upplevde deltagarna 
att det var 
otillräckligt för att 

hantera deras nya 
situation. Deltagarna 
upplevde att 
telefonintervjuerna 
var till stor hjälp för 
det postoperativa 
förloppet.    

Hög 

2011 
 
Iyigun, E. 
Ayhan, H. 
Tastan, S. 
 
Turkiet  

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

Syftet med denna 
studie var att 
definiera turkiska 
mäns upplevelser och 
uppfattningar efter 
genomförd radikal 
prostatektomi och att 
undersöka de förslag 
och synpunkter som 
männen hade 
angående deras egen 
utbildning. 

15 män i åldrarna 56-
73 år deltog i studien. 
Deltagarna skulle ha 
genomgått radikal 
prostatektomi tre 
månader innan 
studien påbörjades, 
de skulle tala och 
förstå turkiska och 
acceptera ett 
deltagande i studien. 

En kvalitativ design 
med beskrivande 
fenomenologisk 
metod användes. 
Datainsamlingen 
gjordes med hjälp av 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor, som varade 
mellan 30-45 
minuter. Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant. 
Etiskt godkänd. 

Efter radikal 
prostatektomi var 
urininkontinens och 
erektionsproblem det 
som påverkade 
männen negativt och 
de behövde stöd för 
att hantera dessa 
problem. Vid 
hemgång upplevde 
männen att de fått 
för lite information 
angående katetervård 
i hemmet. 

Hög 

  



 
 

År 
Författare 

Land 
 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

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

Jarvi, K. 
 
USA 

Quality of life post radical 
prostatectomy: a male 
perspective 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska 
urininkontinensens 
och impotensens 
inverkan på 
livskvaliteten för män 

med prostatacancer. 

21 män i åldrarna 47-
73 år deltog i studien. 
Deltagarna skulle ha 
genomgått radikal 
prostatektomi och 
samtycka med sin 
partner, för att få 

vara med i studien.  

Datainsamlingen 
utfördes med hjälp av 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Demografisk data 
användes för att 
plocka ut de 

deltagande. 
Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant med hjälp 
av koder för att 
avidentifiera 
deltagarna.  

Användningen av 
inkontinensskydd 
upplevdes som ett 
problem för männen, 
relaterat till dess 
storlek, kostnad, den 
upplevda synligheten 

och tidskrävandet. 
Erektionsproblem var 
något som drabbade 
alla deltagare, och de 
beskrev känslor och 
förnimmelser 
angående 
sexualiteten.   

Medelhög 

 


