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Upplevelsen av livskvalitet hos män med prostatacancer  
– en litteraturstudie 

 
Abstrakt 
Bakgrund: Prostatacancer är den vanligast förekommande cancerformen bland 
män i Sverige. Många män lever med biverkningar efter behandlingen, vilket kan 
påverka deras liv negativt och hur de upplever sin livskvalitet.  
Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos män med prostatacancer. 
Metod: En litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats har 
granskats, sammanställts och analyserats.  
Resultat: Tre huvudkategorier med sex kategorier identifierades: Bemästrande av 
situationen – Strävan efter väbefinnande genom kontroll, Insikt i sjukdomens 
påverkan. Adaption till livssituation – En förändringsprocess i livet, En kamp för 
sinnesro. Manlig identitet – Den förändrade sexualiteten påverkar identiteten, 
Relationer som stöd.    
Konklusion: Upplevelsen av livskvalitet varierar från individ till individ och 
påverkas av bl.a. biverkningar efter behandling och synen på sin livssituation. 
Författarna tror att litteraturstudien kan medvetandegöra sjuksköterskor om vilken 
påverkan prostatacancer har på männens livskvalitet. Genom att ställa personliga 
frågor kan sjuksköterskan ge god vård utifrån varje persons individuella behov. 
 
Nyckelord: Prostatacancer, livskvalitet, män, anpassning 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

The experience of quality of life in men with prostate cancer  
– A literature study  
 
Abstract 
Background: Prostate cancer is the most common cancer among men in Sweden. 
Many men live with treatment related side effects which can cause a negative effect 
on their lives and the experience of their quality of life. 
Aim: The aim was to illuminate the experience of the quality of life in men with 
prostate cancer. 
Method: A literature study of eight articles with qualitative approach. The articles 
result have been reviewed, compiled and analyzed. 
Results: Three main categories and six categories were identified: Control of the 
situation – quest for wellbeing through control, insight in the impact of the disease. 
Adaptation to life situation – a reconstruction of life, a struggle for peace of mind. 
Male identity – the altered sexuality affects the identity, the support of relationships. 
Conclusion: The experience of quality of life varies between individuals and is 
affected by side effects after treatment and the way they are looking at their life 
situation. The authors believe that this literature study can raise awareness among 
nurses regarding the impact prostate cancer has on men’s quality of life. By asking 
personal questions the nurse can provide good nursing care based on each person’s 
individual need. 
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1 Bakgrund  
Prostatan är en kastanjestor körtel som sitter rakt under urinblåsan och omger den 
övre delen av mannens urinrör. Körteln stimuleras av det manliga könshormonet 
testosteron och växer således med åldern (Almås et al., 2011, 67). Prostatan 
producerar den tunnflytande sädesvätskan som transporterar spermierna vid 
sädesuttömning och ger dem näring (Nystrand, 2015b). För sin fysiologiska funktion 
och utveckling är prostatakörteln liksom tumörvävnaden starkt beroende av 
androgen stimulans. Hormonella faktorer är även betydande för uppkomsten av 
Prostatacancer (PC) (Ericson & Ericson, 2012, 717).  
 

Under 2013 fick 9678 män diagnosen PC i Sverige och den är med sina ca 2500 
dödsfall om året den mest utbredda cancerformen i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). 
Hög ålder, hereditet, hormoner, miljöfaktorer, livsstil och androgen påverkan bidrar 
till utveckling av sjukdomen (Almås et al., 2011, 69-70), där den viktigaste riskfaktorn 
är hereditet (Ericson & Ericson, 2012, 717). Det finns inget symtom som tidigt 
indikerar att en man har PC men det finns symtom som talar för en långt gången 
sjukdom. Symtom som t.ex. vattenkastningsbesvär, ryggsmärtor, känselbortfall i 
nedre extremiteter och hematuri är anledningar som män har sökt läkarhjälp för och 
som sedan konstaterats vara en långt gången PC (Norlén & Schenkmanis 2004, 25-
28). 
 
Tack vare en ökad användning av testet prostataspecifikt antigen (PSA) och 
prostatapalpation per rektum hos symtomfria män diagnostiseras fler män tidigt med 
PC (Norlén & Schenkmanis 2004, 25). Proteinet PSA bildas i prostatakörteln och 
finns i hög koncentration i sädesvätskan. De små mängder PSA som normalt finns i 
blodet ökar med åldern och vid olika prostatasjukdomar som inflammationer, benign 
prostatahyperplasi samt PC (Nystrand, 2015a). En viktig metod för att påvisa 
förändringar av prostatakörteln är genom palpation. Körteln kan vid cancer kännas 
knölig med skiftande hårda partier. En definitiv diagnos ställs genom biopsi av 
prostatan då vävnadsprovet skickas för histologisk undersökning och tumörens typ 
och mognadsgrad identifieras (Ericson & Ericson, 2012, 717). En uppdelning brukar 
göras i olika riskkategorier av PC: cancer i själva körteln, lokalt avancerad cancer och 
sjukdom med spridning (Cancerfonden, 2016, 111). Sjukdomen sprider sig då ofta till 
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omkringliggande vävnad i urinblåsa eller ändtarm, samt till lymfkörtlar, skelett, lever 
eller lungor. Detta kan få betydande effekter på livskvaliteten (Carter et al., 2014).  
 

Det finns olika typer av behandling för PC. Prostatakörteln kan avlägsnas genom 
kirurgi om sjukdomen vid diagnostisering inte är av avancerad art. Vid metastaserad 
cancer kan det vara aktuellt med kastration, då båda testiklarna avlägsnas. Detta 
minskar testosteronets påverkan på tumören. Strålningsbehandling och hormonell 
behandling med androgena läkemedel kan också vara aktuellt (Ericson & Ericson, 
2012, 718). Prognosen ser olika ut beroende på tumörens differentieringsgrad, storlek 
vid diagnos samt ålder (Ericson & Ericson, 2012, 718). Risken att inom en 
tioårsperiod dö av sjukdomen är ungefär 30% vid lokalt avancerad cancer. Vid 
metastaser till skelettet avlider 70% av männen inom samma period (Cancerfonden, 
2016, 111).  
 

Behandlingsbiverkningar som t.ex. sexuella biverkningar är vanliga. De kan påverka 
äktenskapet och är ett vanligt problem som patientens partner reagerar på (Harden 
et al., 2008). Patienter med PC kan även drabbas av trötthet, feber och smärtor 
(Haglund, 2003, 119) samt rörelsesvårigheter, erektil dysfunktion (ED), 
viktminskning, tarmproblem och illamående som kan påverka livskvaliteten (Carter 
et al., 2014). Dessutom lever män med PC generellt längre än tidigare vilket 
resulterar i att biverkningarna blir ett framträdande problem av behandlingen 
(Namiki & Arai, 2010).  
 

En av de viktigaste delarna inom onkologisk omvårdnad är symtomlindring, vilket 
innebär behandling och rehabilitering av sjukdoms- och behandlingsrelaterade 
besvär samt prevention av symtom och sjukdom. Besvär som är sjukdoms- och 
behandlingsrelaterade kan gälla både psykiska, fysiska och psykosociala aspekter som  
ofta är relaterade till varandra. De symtom som en cancersjuk patient upplever är 
direkt associerad med livskvaliteten (Hellbom & Sjövall, 2012, 265). Vidare menar 
Hellbom & Sjövall (2012, 265) att flera eller svåra symtom påverkar vardagslivet och 
ger en försämrad livskvalitet.  
 
Det finns många olika definitioner av livskvalitet. Variationerna beror inte bara på 
samhälleliga och individualistiska perspektiv utan även på vilken tillämpad teoretisk 
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modell eller akademisk inriktning definitionen har (Felce & Perry, 1995). 
Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en definition som lyder: 
”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån 
den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till 
personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som 
påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, 
sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön” (WHO, 
1995). Ett sätt att uppnå livskvalitet är genom Shelley E. Taylors (1983) teori om 
kognitiv anpassning till hotande händelser i livet. Hon menar  att 
anpassningsprocessen är centrerad kring tre teman: En strävan efter att finna 
mening i händelsen, ett försök att återta kontrollen över situationen och generellt 
över ens liv. Det tredje temat är att återuppbygga ett självförtroende genom 
självstärkande utvärderingar. Dessa tre teman diskuteras utifrån cancerpatienters 
vilja till anpassning. Det vidhålls att anpassning till stor del är beroende av förmågan 
att upprätthålla och modifiera illusioner som inte bara hjälper och skyddar mot 
aktuella hot utan även mot möjliga framtida motgångar.  
 

I en studie av Fitch et al., (2000) visade det sig att män med PC uttryckte ett behov av 
att prata med någon om sin cancer men upplevde samtidigt svårigheter att prata med 
sjukvårdspersonal om det. Många män var också besvikna på informationen de fått 
angående sjukdomen och möjliga biverkningar. Carter et al., (2014) har i en studie 
undersökt sjukvårdspersonalens syn på omvårdnadsbehov hos män med PC. Det 
framkom att män ofta frågade efter mer information om biverkningar, prognos och 
behandling av sin sjukdom. Sjukvårdspersonalen uppfattade dock att det var svårt för 
männen att förstå informationen som gavs. Detta gjorde att männen kände sig 
otillräckligt informerade och oförberedda på biverkningar och dess påverkan på 
livet.  Sjukvårdspersonalen upplevde emellertid att brist på hanteringsstrategier och 
kunskap gjorde det svårt att möta männens behov av omvårdnad och information 
(Carter et al., 2014).    

 
Varje individ är unik och livskvaliteten påverkas på olika sätt av 
behandlingsrelaterade biverkningar och bekymmer som kan uppstå vid PC. För att 
kunna ge adekvat omvårdnad och möta männen i deras livsituation är det viktigt att 
sjuksköterskan är medveten om den subjektiva upplevelsen av deras livskvalitet. 
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Därför var syftet med denna litteraturstudie att belysa upplevelsen av livskvalitet hos 
män med PC.  
 

2 Metod  
Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie av åtta empiriska studier med 
kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats kan användas då forskaren har för avsikt att 
undersöka och få insikt i hur människor upplever sin livsvärld (Bell, 2016, 20). Data 
av kvalitativ ansats kan vara en fördel vid studier av fenomen som är svåra att fånga 
upp genom mätningar t.ex. tankar, upplevelser och känslor (Ahrne & Svensson, 2011, 
12). En systematisk litteraturstudie har en tydligt formulerad fråga som utgångspunkt 
och besvaras genom identifiering, val, värdering och analys av relevant forskning 
(Forsberg & Wengström, 2016, 26-27).  
 

2.1 Sökmetod  
Författarna har i litteratursökningen genomfört systematiska sökningar i olika 
ämnesdatabaser, enligt rekommendation från Statens beredning för medicinsk 
utvärderings (SBU) handbok (2014, 25).  Även kedjesökning, där analys av andra 

studiers referenslistor sker, har används som en kompletterande metod (jmf. SBU, 
2014, 25). Författarna har använt sig av databaserna Cinahl, Medline, PsycINFO, 
Google Scholar och PubMed eftersom dessa är breda databaser som täcker 
ämnesområdet omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016, 65-68). Sökorden valdes 
utifrån studiens syfte och kombinerades med hjälp av de booleska operatorerna AND 
och OR. Detta är ett vanligt sätt att välja sökbegrepp (Forsberg & Wengström, 2016, 
69). Författarna använde följande sökord i olika kombinationer: Quality of life, life 
quality, narrative, narration, view, perspective, prostatic neoplasm, prostate cancer, 
qualitative study. Avgränsningar som användes var t.ex. Män, 2006-2016, academic 
journal och journal subset; nursing (se bilaga 1). Sökorden och avgränsningarna 
användes för att få relevanta sökresultat inom ämnet.  
 

2.2 Urval  
Författarna genomförde en relevansbedömning av sökresultatet och de relevanta 
artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning. I relevansbedömningen gjordes först en 
grovsållning av titlar i sökresultatet och abstrakt i artiklar vars titel svarade mot syftet 
lästes. Av 76 lästa abstrakt ansågs 22 svara mot föreliggande litteraturstudies syfte 



	 5	

och lästes därför i fulltext. Nio artiklar (elva inkl. dubbletter) valdes ut till att 
genomgå en kvalitetsgranskning (jmf. SBU, 2014, 41). Kvalitetsgranskningen 
genomfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall för studier med kvalitativ 
forskningsmetodik (se bilaga 2). Med denna mall som stöd bedömde författarna 
artiklarnas kvalitet och tillförlitlighet (jmf. SBU, 2014, 43). I kvalitetsgranskningen 
ansågs åtta artiklar vara av medelhög eller hög kvalitet och valdes sålunda ut till att 
utgöra resultatet av föreliggande litteraturstudie. Dessa artiklar lästes enskilt av 
författarna ett flertal gånger för att få förståelse för innehållet och dess sammanhang. 
Därefter sammanställde författarna gemensamt en översiktstabell där likheter och 
skillnader mellan artiklarnas metodik, analys, syfte och resultat redovisades (se 
bilaga 3).   
 
Enligt SBU:s rekommendationer utförde författarna urvalet och 
kvalitetsgranskningen enskilt och oberoende av varandra. I slutet av varje steg 
jämförde författarna vad de kommit fram till och kom tillsammans överens om vilka 
artiklar som kunde inkluderas vidare i studien (jmf. SBU, 2014, 14-15).   
Inklusionskriterierna var artiklar som belyste livskvalitet hos män över 18 år med PC. 
Männen i artiklarna till föreliggande litteraturstudie befann sig i olika faser i 
sjukdomsprocessen. Artiklar som främst riktade sig mot partnerns upplevda 
livskvalitet exkluderades liksom kvantitativa artiklar. Detta eftersom syftet var att 
belysa upplevd livskvalitet och inte omfattningen eller fördelningen, som kvantitativ 
metod inriktar sig mot (Olsson & Sörensen, 2011, 97).  
 

2.3 Analys  
Friberg beskriver analysarbetet som en process från en helhet till delar och tillbaka 
till en ny helhet (Friberg, 2012a, 127). Denna process, som författarna utförde 
gemensamt, stod som grund för analysen av de utvalda artiklarna. Helheten bestod 
av resultaten från samtliga åtta artiklar. Nyckeltexter som svarade mot syftet till 
föreliggande litteraturstudie identifierades och klipptes ut. Dessa nyckeltexter 
kondenserades till meningsenheter med intention om att finna centrala aspekter av 
betydelse för syftet utan att förlora kärnan. För att underlätta i arbetet gjorde 
författarna här några tillägg. Meningsenheterna sammanställdes i ett dokument och 
placerades i grupper med liknande innehåll. Därefter färgkodades grupperna för att 
ge en bättre överblick av innehållet. Grupperna sorterades och sammanställdes 
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varvid huvudkategorier och kategorier skapades av likheter och skillnader i 
grupperna. Dessa utgör resultatet och således också den nya helheten till denna 
litteraturstudie. Under hela analysarbetet var författarna noggranna med att hålla sig 
till litteraturstudiens syfte (jmf. Friberg, 2012a, 127-129). Namnen på kategorierna 
bestämdes utifrån essensen i varje huvudkategori/kategori.     
 

2.4 Forskningsetik  
Författarna använde sig av Forsberg & Wengströms (2016, 59) etiska överväganden 
vid systematiska litteraturstudier. Dessa betonar vikten av att artiklarna som används 
ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden 
har gjorts samt att alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas (se bilaga 
3).  Om det av någon anledning inte varit möjligt att urskilja ett etiskt resonemang i 
artiklarna planerade författarna att undersöka om den aktuella tidskriften 
publicerade artiklar utan en etisk granskning (Henricson & Wallengren, 2012, 492-
493). I samtliga artiklar som användes till resultatet till föreliggande litteraturstudie 
framkom det tydligt att de blivit godkända av en etisk kommitté.  

 
3 Resultat  
Utifrån analysen av artiklarna identifierades tre huvudkategorier med sex kategorier. 
Huvudkategorierna var följande: Bemästrande av situationen, Adaption till 
livssituation samt Manlig identitet (se tabell 1).   
 

Tabell 1. Översikt över huvudkategorier och kategorier.              

Huvudkategorier  Kategorier  

Bemästrande av situationen 
Strävan efter välbefinnande genom kontroll 

Insikt i sjukdomens påverkan 

Adaption till livssituation 
En förändringsprocess i livet 

En kamp för sinnesro 

Manlig identitet 
Den förändrade sexualiteten påverkar identiteten 

Relationer som stöd 
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3.1 Bemästrande av situationen  
Under denna huvudkategori presenteras olika sätt och metoder som var viktiga för 
männen för att kunna bemästra situationen de befann sig i. Författarna identifierade 
två huvuddrag som var viktiga för att bemästra situationen, nämligen strävan efter 
välbefinnande genom kontroll samt insikt i sjukdomens påverkan. 
 

3.1.1 Strävan efter välbefinnande genom kontroll  
Strävan efter kontroll i en ny livssituation beskrevs som en kamp för kontroll över 
sjukdomsprogressionen och det dagliga livet (Hedestig et al., 2005a). Männen 
betonade att kontrollen över den tynande kroppen i den nya livssituationen kunde 
skapas genom att fortsätta med de aktiviteter man var van vid. Detta kunde även öka 
upplevelsen av välbefinnande och känslan av att leva ett normalt liv (Hedestig et al., 
2005b, Milne et al., 2008). Det var inte frånvaron av kroppsliga problem som 
skapade välbefinnande utan det var känslan av förståelse för problemen och därmed 
en kontroll över dem. Denna kontroll kunde skapas genom t.ex. kunskap om vad man 
skulle göra vid uppkomsten av kroppsliga problem men även genom att dela 
erfarenheter och tankar med andra män med PC (Lindqvist et al., 2006, Hedestig et 
al., 2005a). 
 
Kontroll över situationen och välbefinnande förknippades med att inte uppleva något 
nytt, ökat eller förändrat kroppsligt problem. Osäkerhet kunde uppstå om så var 
fallet eftersom förståelsen för situationen då försvann och därmed kontrollen över 
kroppen. Förlust av kontroll associerades med förlust av välbefinnande men också att 
det kunde leda till en stävan efter att återfå kontrollen. (Lindqvist et al., 2006, 
Hedestig et al., 2005b). För män som inte upplevde att de hade kontroll över sin 
urin- och tarmfunktion var det viktigt att veta var den närmast belägna toaletten 
fanns. Andra sätt att försöka behålla kontrollen över urin- och tarmfunktionen var 
bl.a. att tänka på intag av vätska och vilka aktiviteter som påverkade urinläckaget 
(Hedestig et al., 2005a). Männen uttryckte också en rädsla över att människor i deras 
närhet skulle märka läckaget, vare sig det var synliga tecken eller doft. Denna rädsla 
och kontrollbehovet kunde emellertid ha en negativ påverkan på männens livskvalitet 
(Hedestig et al., 2005b, Korfage et al., 2006, Hedestig et al., 2005a). 
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3.1.2 Insikt i sjukdomens påverkan  
Det var viktigt för männen att ha kunskap om sjukdomen och att vara väl påläst för 
att underlätta förståelsen för informationen de fick (Milne et al., 2008). Appleton et 
al., (2015), Hedestig et al., (2005b) och Milne et al., (2008) lyfter alla betydelsen av 
att kunskap om behandling, eventuella biverkningar och hur dessa kan påverka 
kroppens funktioner på både kort och lång sikt var viktigt och styrde i hög grad valet 
av behandling. Det upplevdes som bekymmersamt när männen inte hade fått 
tillräcklig information om biverkningar t.ex urininkontinens (UI), ED eller 
blödningar från anus som kan uppstå efter behandling (Hedestig et al., 2005b, 
Appleton et al., 2015). Kunskap om PC kunde minska osäkerhet, öka välbefinnande 
och skapa förtroende mellan männen och vårdpersonalen (Jonsson et al., 2010). 
Männen kunde dock trots information och kunskap bli chockade över 
biverkningarnas omfattning (Milne et al., 2008). 
 

Regelbundna återbesök gav en känsla av trygghet och kontroll över 
sjukdomsprogressionen och förtroendet till sjukvårdspersonalen ökade vid möte av 
samma personal som tidigare (Hedestig et al., 2005b). Den viktigaste delen av 
återbesöken ansågs vara informationen om PSA-värdet (Hedestig et al., 2005b, 
Hedestig et al., 2005a). Kunskapen om PSA-värdet gjorde det möjligt att jämföra sitt 
värde med andra patienter med PC (Hedestig et al., 2005b). Även om många män var 
medvetna om betydelsen av PSA-testet vid diagnostiseringen var det inte alla som 
förstod vad PSA-testet mätte (Appleton et al., 2015). I en av studierna är PSA-värdet 
beskrivet som det enda man kunde lita på (Hedestig et al., 2005a). PSA-värdet kunde 
dock ifrågasättas eftersom diagnosen kunde ges i frånvaro av ett högt värde (Ervik & 
Asplund, 2012). Männen föredrog framförallt kontakt med sjukvårdspersonal pga. 
deras kompetens vid frågor om biverkningar (Ervik & Asplund, 2012). Några män 
upplevde dock svårigheter med att få kontakt med sjukvården mellan återbesöken 
(Hedestig et al., 2005b).  
 

Männen uppskattade möjligheten att dela erfarenheter och jämföra biverkningar och 
PSA-värden med andra män med PC (Lindqvist et al., 2006, Hedestig et al., 2005a, 
Ervik & Asplund, 2012). Vid dessa möten uppstod en känsla av att inte vara ensam 
med sjukdomen och då minskade sjukdomskänslan vilket ledde till att situationen 
upplevdes mindre allvarlig. En negativ sida med att jämföra sig med andra var att en 
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förväntan om en mörk framtid kunde uppstå (Lindqvist et al., 2006). Samhällets syn 
på och kunskap om cancer påverkade hur männen kände att de kunde prata om sin 
sjukdom. Några män uppgav cancer som ett impopulärt ämne och känsligt tema i 
vardagslivet (Ervik & Asplund, 2012). Männen poängterade även hur viktigt det var 
att vara ärlig med sig själv och rak i kommunikationen med andra (Jonsson et al., 
2010). 
 

3.2 Adaption till livssituation  
Under denna rubrik presenteras identifierade tillvägagångssätt för att anpassa sig till, 
hantera och försona sig med den nya livssituationen som på olika sätt påverkar 
männens livskvalitet.   
 

3.2.1 En förändringsprocess i livet  
Strävan efter anpassning till den nya livssituationen kunde ses som en process som 
uppstod efter behandlingen. Det innebar bl.a. att lämna det som hänt bakom sig, ha 
förtroende för sjukvården samt att prioritera det som stärker livskvaliteten (Hedestig 
et al., 2005a, Hedestig et al., 2005b). Männen deltog i olika fritidsaktiviteter som ett 
försök att ändra fokus och glömma att man var sjuk t.ex. lyssna på musik eller vara i 
naturen (Hedestig et al., 2005a, Hedestig et al., 2005b). De fortsatte gärna med 
aktiviteter som de tidigare hade njutit av, trots trötthet och minskad styrka. 
Aktiviteterna anpassades efter situationen och gav dem en förnyad självbild (Ervik & 
Asplund, 2012, Milne et al., 2008). Inaktivitet undveks eftersom det förknippades 
med depression och mörka tankar (Ervik & Asplund, 2012).  
 

De flesta utvecklade strategier för att minimera sjukdomens påverkan på det dagliga 
livet (Appleton et al., 2015). En strategi var att behålla emotionella upplevelser 
angående sjukdom och framtid för sig själv. Några män föredrog att delta i sociala 
umgängen, medan andra hade behov av att vara ensam (Hedestig et al., 2005b, 
Hedestig et al., 2005a). 
 

Även om många män upplevde att biverkningarna påverkade livet betonade de att det 
som verkligen betydde något var att vara fri från cancer. Självförtroendet växte av att 
se behandlingen som livräddande och biverkningarna accepterades därför (Milne et 
al., 2008, Korfage et al., 2006,  Jonsson et al., 2010). Biverkningarnas inverkan på 
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vardagen innebar emellertid att inte alla män accepterade dem (Korfage et al., 2006, 
Milne et al., 2008). Fysiska problem jämfördes med vad männen uppfattade som 
normalt för deras ålder (Appleton et al., 2015, Ervik & Asplund, 2012). Männen 
tenderade att med hänvisning till hög ålder bagatellisera sexuella problem. Minskad 
sexuell aktivitet i relation till ökad ålder ansågs normalt, därför räknades inte ED 
med i frågor om livskvalitet eller hälsa (Korfage et al., 2006). Även PC-relaterad 
utmattning hänvisades till åldern och inte till sjukdomen (Jonsson et al., 2010). I 
motsatts till sexuella problem, hänvisades det inte till åldern när det gällde urin- och 
tarmdysfunktioner (Korfage et al., 2006).  
 

3.2.2 En kamp för sinnesro  
Att leva med en livshotande sjukdom som PC innebar att brottas med livets 
oförutsägbarhet och att inte veta hur långt livet skulle komma att bli. Detta skapade 
en känsla av osäkerhet i livssituationen. Med hjälp av självkänsla och livserfarenhet 
kunde männen balansera osäkerheten och den förändrade livssituationen. Balans 
rådde om harmoni fanns mellan mentala, känslomässiga och fysiska delar i livet 
(Jonsson et al., 2010). En studie uttryckte att sjukdomens hot mot livet gav en 
emotionell känsla av att livet hade flyttats till ett farligare område och givit upphov 
till rädsla och dysterhet (Hedestig et al., 2005a). 
 

Männens tankar på framtiden och livssituationen associerades med ökad ångest, oro 
och sorg men de uttryckte också hopp och en längtan efter att bli fri från cancern 
(Hedestig et al., 2005b). Det fanns också beskrivet att den positiva attityden var en 
viktig faktor för att motverka mörka tankar och för att hjälpa andra, speciellt deras 
partner, att uthärda att vara i närheten av dem. Humor poängterades också som 
avgörande för att framgångsrikt kunna hantera sjukdomen (Ervik & Asplund, 2012). 
Männen ändrade uppfattning om vad som var viktigt och värdefullt i deras liv 
(Hedestig et al., 2005b, Jonsson et al., 2010). Andlighet, t.ex. tankar på Gud och 
intryck från natur och musik, visade sig vara grundläggande för att ge männen 
stabilitet i livet (Jonsson et al., 2010).  
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3.3 Manlig identitet  
Denna huvudkategori beskriver hur sexualiteten och relationer påverkas av 
behandlingen vid PC. Det är inte bara den fysiska funktionen som drabbas utan även 
identiteten och känslan av att vara man.  
 

3.3.1 Den förändrade sexualiteten påverkar identiteten  
Minskad sexlust och ED betraktades av de flesta männen som de värsta 
biverkningarna av behandlingen (Ervik & Asplund, 2012). Förmågan till sexuell 
aktivitet var djupt förknippad med en mans identitet och manlighet (Jonsson et al., 
2010). Männen uttryckte att manligheten förringades av den avtagande förmågan att 
uppnå erektion och det förändrade sexlivet. Männen upplevde sig inte vara kompletta 
män utan beskrev sig som stympade, kastrerade eller som en halv människa. Detta 
hade förändrat deras självkänsla och gjorde det svårt för dem att öppna sig för 
kvinnor (Hedestig et al., 2005b, Hedestig et al., 2005a).  
 

Förändringar av sexlusten och maskuliniteten förknippades med psykisk smärta 
medan feminisering av kroppen ledde till förlägenhet (Appleton et al., 2015). En man 
hade avslutat sin relation med en flickvän på grund av sin impotens (Ervik & 
Asplund, 2012). Andra män beskrev att de brottades emotionellt med de negativa 
konsekvenser som förlusten av erektionsförmågan gav på sexlivet (Hedestig et al., 
2005b). För de flesta var sex en så viktig del av livet att de inte kunde acceptera ED. 
Svårigheter att upprätthålla en erektion var även en återkommande källa till ångest 
(Milne et al., 2008). I situationer med kvinnliga vårdgivare identifierades även en 
upplevelse och ovilja att blottlägga sin kropp och avtagande sexuella funktion 
(Hedestig et al., 2005a).  
 

Ett betydande problem för många män var återupptagandet av sexuell aktivitet. Både 
fysiska och emotionella faktorer påverkade hur männen upplevde sin maskulinitet, 
egenvärde och identitet (Appleton et al., 2015). Några män hade försökt att använda 
sig av erektionshjälpmedel men dessa hade hindrat upphetsning och sexuell 
prestation (Hedestig et al., 2005b). Andra män ville däremot inte använda 
hjälpmedel för att förbättra deras sexuella funktion. Eftersom sexlusten för några 
män praktiskt taget försvann, var det okomplicerat att erkänna impotensen eftersom 
andra saker värdesattes högre (Jonsson et al., 2010).  
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3.3.2 Relationer som stöd  
Behandlingsbiverkningarna kunde ge upphov till depression och påverkade 
äktenskapet så allvarligt att t.ex. en man upplevde att han inte längre fungerade som 
han borde i en familjesituation (Milne et al., 2008, Ervik & Asplund, 2012). Familj 
och vänner betraktades som viktiga källor till stöd som underlättade livet (Appleton 
et al., 2015, Hedestig et al., 2005b, Milne et al., 2008). Äktenskapet var ofta centrum 
för ömsesidigt stöd och påverkade hur männen hanterade sin sjukdom. Det var inte 
ovanligt att relationerna stärktes genom erfarenheterna av sjukdomen (Appleton et 
al., 2015).  
 

Många män valde att hålla sina innersta tankar för sig själva och tog inte initiativ till 
att prata om sjukdomsrelaterade problem, tankar och oro med familj och vänner. 
(Hedestig et al., 2005a, Hedestig et al., 2005b). De hade inte heller diskuterat 
beslutet om behandlingen med sin hustru (Hedestig et al., 2005a). Männen påpekade 
dock att det var viktigt att inkludera partnern i rådgivning eftersom kvinnor ser 
annorlunda på ED. Män kopplade sexuell prestation till självkänsla medan fokus för 
kvinnor var hälsa och ett liv utan cancer. Dessa olika värderingar framkallade stress i 
några äktenskap (Milne et al., 2008). I Ervik & Asplunds (2012) studie föredrog 
däremot de flesta männen att vara öppna om sin sjukdom med sina nära och kära, 
eftersom de var deras mest tillförlitliga källa till stöd.  
 

4 Diskussion  
Litteraturstudiens syfte var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos män med PC. 
Resultatet presenterades i tre huvudkategorier med sex kategorier: Bemästrande av 
situationen – Strävan efter välbefinnande genom kontroll och Insikt i sjukdomens 
påverkan. Adaption till livssituation – En förändringsprocess i livet, En kamp för 
sinnesro. Manlig identitet – Den förändrade sexualiteten påverkar identiteten och 
Relationer som stöd (Se tabell 1). 
 

4.1 Resultatdiskussion  
4.1.1 Bemästrande av situationen  
Föreliggande litteraturstudies resultat beskrev olika sätt att ta kontroll över 
livssituationen. Det kunde ske både genom aktiviteter för att kontrollera den tynande 
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kroppen men också genom kunskap om vad som skulle göras vid uppkomst av 
kroppsliga problem. Andra sätt att kontrollera sin livssituation var att hålla sig 
uppdaterad på sitt PSA-värde och att dela sina erfarenheter med andra män med PC. 
Detta kan jämföras med en studie av Levy & Cartwright (2015) som beskriver att män 
med PC:s upplevelse av förlorad kontroll associerades med en känsla av att gå en 
osäker framtid till mötes. Vidare beskrivs att utöver känslan av att inte ha kontroll var 
männen tvungna att leva med biverkningar och oro över ett ökat PSA-värde samt 
smärta. Ytterligare ett sätt att ta kontroll över livssituationen framkom i Levy & 
Cartwrights (2015) studie, nämligen kontrollen över kommunikationen till familjen 
gällande sin sjukdom och en eventuell död. Detta kunde bestå av både ekonomiska 
och praktiska planer som alla syftade till att skydda familjen.  
 
Det framkom i föreliggande litteraturstudie att det var viktigt för männen med PC att 
på olika sätt kontrollera sin urin- och faecesavgång. Denna kontroll kunde de få 
genom att tänka på intag av mat och vätska samt vilka aktiviteter som påverkade 
urinläckaget. Det fanns också en rädsla bland männen över att urinläckaget skulle 
märkas utåt. Liknande resultat återfinns i en studie av Öster et al., (2013) där 
männen belyste behovet av att planera hela dagen för att inrymma de frekventa 
toalettbesöken. Eftersom de ständigt hade behov av en toalett i närheten hindrades 
också deras fritidsaktiviteter. I samma studie framkom det att männen inte kunde äta 
alla typer av mat pga. svårigheter att kontrollera faecesavgång (Öster et al., 2013). 
Paterson et al., (2015) lyfter fram användandet av inkontinensskydd och undvikande 
av tunga lyft som sätt att kontrollera urinavgången. Det framkom i en studie av 
Jakobssons et al., (1997) att osäkerhet och oro kunde infinna sig pga. risken för 
urinläckage.  
 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att en känsla av osäkerhet och förlust 
av kontroll kunde uppstå vid ett nyupptäckt kroppsligt problem. Detta styrks av 
Vaartio et al., (2003) som menade att så fort smärta eller obehag uppstod, uppkom 
en misstanke om återfall eller metastaser.   
 
Denna litteraturstudies resultat framhävde vikten av  kunskap och god information 
om sjukdomen och behandlingsmöjligheterna, samt att valet av behandling styrdes 
av kunskapen om hur behandlingen påverkade kroppen och dess funktioner. Även 
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behovet av att samtala med andra män med PC lyftes fram i föreliggande 
litteraturstudies resultat. I likhet med detta belyste ett flertal andra studier behovet 
som män med PC hade av information om behandlingar, medicinering och 
biverkningar. Denna information kunde inhämtas från läkare, familjemedlemmar 
med medicinsk kunskap, Internet och broschyrer. Ett annat sätt att få information 
var genom samtalsgrupper där män i liknande situationer delade erfarenheter med 
varandra (Öster et al., 2013, Ervik et al., 2010, Krumwiede & Krumwiede, 2012, 
Carter et al., 2011). Clark et al., (1997) poängterade att en sjuksköterskas förståelse 
för behandlingars effekter och biverkningar kunde hjälpa patienten med svåra 
behandlingsrelaterade val. 
 
Samhällets syn på och känsligheten kring cancer angavs i föreliggande 
litteraturstudies resultat som en orsak till att männen var tveksamma till att prata om 
cancer i vardagen. Dock kunde en känsla av gemenskap uppstå vid mötet med andra 
män med PC och erfarenhetsutbytet dem emellan. Som en kontrast till detta 
beskriver Jakobsson et al., (2013) i en studie att männen hade sina egna 
sjukdomshistorier och inte alls vill lyssna till historier och erfarenheter från andra 
män. Detta hade även gjort dem tveksamma till att ta upp ämnet cancer med familj 
och vänner. En reflektion kring detta är att behovet av information hos män med PC 
såg ut att vara likvärdigt hos de flesta medan viljan och behovet av att kommunicera 
med andra om sjukdomen verkade vara högst individuellt.   
 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie belyste behovet för män med PC att få 
kontroll över sjukdomsprogressionen och det dagliga livet. Det innefattade bl.a. 
kontroll över kroppen och dess funktioner samt den kontroll som erhölls genom 
kunskap om sjukdomen, dess behandlingar och biverkningar. Även Vaartio et al., 
(2003) belyste behovet av kontroll över situationen bland män med PC. Denna känsla 
av kontroll styrks av Taylor (1983) i hennes teori om kognitiv anpassning. Hon menar 
att en plötsligt hotande händelse i livet, t.ex. cancer, lätt kan få en försvagande effekt 
på ens känsla av kontroll över sitt liv och sin kropp. Anpassningsprocessen ses av 
Taylor som en känsla av att få kontroll över den hotande händelsen och på så sätt 
hantera den, eller hindra den från att uppstå igen.   
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Författarna till denna litteraturstudie drog slutsatsen att det inte bara är viktigt för en 
man med PC att ta kontroll över sin egen kropp och livssituation utan också att kunna 
kontrollera aspekter som kan påverka familjen i en framtid med eller utan honom.  
 

4.1.2 Adaption till livssituation  
Föreliggande litteraturstudie visade att ett sätt att anpassa sig till den nya 
livssituationen var genom att prioritera det som stärkte livskvaliteten, t.ex. 
fritidsaktiviteter som hjälpte till att ändra fokus. Detta kan jämföras med Krumwiede 
& Krumwiedes (2012) studie som beskriver att många män med PC omvärderade sina 
livsmål, övertygelser och prioriteringar De lärde sig att inte ta livet för givet och 
prioriterade det som var viktigt. Eftersom männen hade överlevt cancer kunde de se 
gamla och nya motgångar som mindre viktiga. I en studie av Öster et al., (2013) 
framkom det att ett annat sätt att förbättra livskvaliteten kunde vara att försöka få en 
tillfredsställande sömn.  
 
Fritidsaktiviteter sågs i föreliggande litteraturstudie som ett sätt att glömma att man 
var sjuk och gav också en förnyad självbild. Detta styrks av ett flertal studier där det 
framkom att män med PC upplevde det viktigt att fortsätta med det normala livet och 
bibehålla de goda sakerna i livet. De kunde förstärka sin självkänsla och behålla 
fysiska förmågor genom fritidsaktiviteter. Genom att spendera mer tid med familjen, 
hjälpa andra och utföra aktiviteter de tidigare njutit av kunde de njuta mer av 
livet  (Krumwiede & Krumwiede, 2012, Jakobsson et al., 2000, Levy & Cartwright, 
2015). 
 
Föreliggande litteraturstudies resultat belyste att fysiska problem, i synnerhet 
sexuella problem, bagatelliserades pga. ålder. Två andra studier visade att många 
män hänvisade till sin ålder som en orsak till sina problem och att den nedsatta 
sexuella funktionen accepterades eftersom den ansågs höra samman med det 
normala åldrandet (Öster et al., 2013, Jakobsson et al., 1997). Föreliggande 
litteraturstudies resultat visade även att det inte hänvisades till ålder när det gällde 
urin- och tarmdysfunktioner. Jakobsson et al., (2000)  beskrev som en kontrast till 
detta att UI var en del av det normala åldrandet och att det därför inte vidtogs någon 
åtgärd mot dessa problem av männen.  
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Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är anmärkningsvärt att man 
kan bagatellisera en så stor funktionsförlust som ED ändå är. Detta eftersom 
författarna under arbetet med litteraturstudien fått intryck av att ett aktivt och 
tillfredsställande sexliv är viktigt i en relation. Föreliggande litteraturstudies resultat 
motsäger dock sig själv då inte alla män visade sig vara villiga att med hänvisning till 
åldern acceptera ED eftersom sex var en viktig del av livet. Att en del män förminskar 
problemet med ED skulle kunna bero på både individuella faktorer och synen på sitt 
eget sexliv men också på samhällets syn på äldre mäns sexualitet.  
 
Föreliggande litteraturstudie visade att tankar på framtiden var förknippat med 
ångest, oro och sorg, men även hopp och längtan efter att bli frisk belystes. Liknande 
resultat återfinns även i en studie av Öster et al., (2013) som fokuserade på ångest 
och oro i samband med tankar på framtiden medan Vaartio et al.,(2003) belyste 
förmågan att kunna se framåt med självförtroende och tillförsikt samt att männen 
hade en konstant känsla av misstänksamhet och osäkerhet i tillvaron. I en studie av 
Jakobsson et al., (1997) uttrycktes hopp om att få fler år att leva och spendera med 
familj och vänner.  
 
Humor, andlighet och en positiv attityd beskrevs i föreliggande litteraturstudie som 
en hjälp till att hantera sjukdomen. Öster et al., (2013) beskrev att humor var en stor 
del av den positiva attityden och gjorde situationen mer hanterbar genom att t.ex. i 
gruppsamtal kunna möta sina svårigheter gemensamt och skratta tillsammans. Både 
Jakobsson et al., (1997) och Krumwiede & Krumwiede (2012) visade på vikten av att 
ha en positiv attityd till livet. Andlighet, t.ex. tankar på Gud, nämndes  också som 
viktiga faktorer för att få styrka att gå vidare och för förmågan att uppskatta livet.  
Taylor (1983) menar att känslan av kontroll, bemästrande och självstärkande är 
centrala begrepp i anpassningen till en ny livssituation. Cancersjukdomen kunde 
göras mer hanterbar genom att ändra uppfattningen om sig själv och sitt liv på ett 
sätt som är självstärkande och psykologiskt hälsosamt. Detta åskådliggjordes i 
föreliggande litteraturstudies resultat genom att männen i deras vardag använde en 
positiv attityd, bibehöll hoppet och en längtan efter att bli frisk.  
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4.1.3 Manlig identitet  
Minskad sexlust och ED beskrevs i föreliggande litteraturstudie som de värsta 
biverkningarna. Männen uttryckte också att manligheten förringats till följd av detta. 
Öster et al., (2013) och Jakobsson et al., (2013) relaterar försämrad sexfunktion till 
både minskad lust och försämrad förmåga att uppnå erektion, något som också 
beskrevs som problematiskt. Både Jakobsson et al., (1997) och Jakobsson et al., 
(2000) beskrev att sexlivet förändrades som en följd av behandlingen för PC och att 
männen inte längre kände sig lika attraherad av sin partner som tidigare. De belyste 
också att männen kunde sakna det tidigare sexlivet även om lusten till sex var 
förlorad.   
 
Föreliggande litteraturstudie visade att några män hade försökt använda hjälpmedel 
för att uppnå erektion men männens sexuella prestation hade hämmats av dessa. 
Liknande resultat återfinns i studierna av Paterson et al., (2015) och Jakobsson et al., 
(2013) där männen hade använt olika strategier för att hantera sin ED, t.ex. 
medicinering, viktminskning, minskat alkoholintag och emotionellt stöd. Jakobson et 
al., (2013) beskriver att sexuella hjälpmedel förhindrade spontanitet varför dessa 
undveks. Den förändrade sexfunktionen och den minskade lusten till sex samt 
känslor kring detta var återkommande i flertalet av artiklarna som användes till 
föreliggande litteraturstudies resultat. Att så många artiklar som avhandlar PC berör 
temat sexualitet gör att författarna till föreliggande litteraturstudie menar att en 
befogad slutsats är att sexualiteten är en viktig del av mäns liv och för deras 
identitet.   
 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att familj och vänner var viktiga 
källor till stöd för att underlätta livet. Ofta var äktenskapet centrum för detta stöd 
som kunde påverka männens hantering av sjukdomen. Detta styrks av Öster et al., 
(2013) som beskrev att familj, vänner och sjukvårdspersonal var viktiga stöd för män 
med PC. Vidare beskrevs vikten av att vara öppen om sin sjukdom bland vänner och 
grannar. Detta kunde även stärka relationerna med dessa (Öster et al., 2013). De 
flesta männen i studierna av Ervik et al., (2010) och Krumwiede & Krumwiede (2012) 
angav sin fru som det viktigaste emotionella och fysiska stödet då hon gav en känsla 
av trygghet i en osäker tid. Vidare beskriver Krumwiede & Krumwiede (2012) att 
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männen hade fått styrka och självförtroende genom stödet de hade fått av familj och 
vänner och uttryckte tacksamhet för detta.  
 

Föreliggande litteraturstudie visade att partnern var viktig för ett ömsesidigt stöd, 
men att många män valde att hålla sina innersta tankar för sig själva. Vissa män hade 
inte heller diskuterat valet av behandling med sin hustru. Det rådde delade meningar 
i studien av Öster et al., (2013) respektive Ervik et al., (2010) om huruvida och till 
vilken grad männen hade berättat om sin sjukdom och behandlingsrelaterade val för 
sin partner. Författarna till föreliggande litteraturstudie kunde emellertid inte dra 
någon slutsats av hur vanligt det var att inte diskutera med sin partner om 
behandlingsrelaterade val. Detta eftersom påståendet om att ingen av männen hade 
diskuterat valet av behandling med sin partner bara förekom i en av artiklarna.  
 
En man i resultatet till föreliggande litteraturstudie hade upplevelsen av att inte 
längre fungera som han borde i en familjerelation. Detta påstående ledde till en 
reflektion över hur män uppfattar sin roll i en familjerelation. För männen i studierna 
av Jakobsson et al., (2000) och Levy & Cartwright (2015) var det viktigt att kunna 
bibehålla rollen som familjens försörjare och överhuvud. Enligt Rosenthal och 
Marshall (1986) är familjens överhuvud och högsta auktoritet den som försörjer 
familjen ekonomiskt. En reflektion över detta kan vara att majoriteten av männen i 
resultatet till föreliggande litteraturstudie är av den äldre generationen. De kanske 
levde kvar med den förlegade synen över att det är mannen som ska försörja familjen 
och dagens syn på jämställdhet kanske inte hade anammats. Att i hela livet ha varit 
familjens försörjare och inte längre kunna vara det, kan ha skapat en känsla av att 
rollen som familjens överhuvud var rubbad. Detta kunde även hota upplevelsen av 
livskvalitet.  
 
Taylor (1983) beskriver i sin teori om kognitiv anpassning att självförtroendet och 
självkänslan kan sjunka efter en hotande händelse, även om den inträffat utom 
individens kontroll. Genom att ändra uppfattning om sig själv och prioritera det som 
är självstärkande och psykologiskt hälsosamt kan situationen göras mer hanterbar 
och öka självkänslan, vilket kan stärka livskvaliteten. En reflektion till detta är att det 
verkade vara individuellt hur långt männen med påverkad sexualitet efter PC kom i 
anpassningsprocessen. Det kan förklara skillnaden i huruvida männen hade 
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accepterat och försonat sig med den sexuella funktionsförlusten eller inte. Vidare tror 
författarna, med stöd av Taylors teori, att stöd från relationer har en stor betydelse i 
anpassningsprocessen.  
 
4.1.4 Livskvalitet  
Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos män med 
PC. Författarna är medvetna om att ordet livskvalitet inte förekommer så ofta i 
resultatet och inte heller i de analyserade artiklarnas syften. Urvalet av artiklarna kan 
dock motiveras utifrån WHO:s definition av livskvalitet som bland annat omfattar 
individuella värderingar, personliga mål och uppfattning av livssituation. 
Livskvaliteten påverkas enligt WHO av betydelsefulla händelser i livet, sociala 
förhållanden samt fysisk hälsa och psykologiska tillstånd (WHO, 1995).  
 
Urval och resultat till litteraturstudien kan ytterligare motiveras med Clark et al., 
(1997) som menar sig ha identifierat trovärdiga och giltiga aspekter av livskvalitet hos 
män med PC. Exempel på dessa aspekter är kroppsbild, sexuella problem, partnerns 
tillgivenhet, maskulinitet och acceptans av sjukdomen. Betty R. Ferrell (1996) har i 
en omfattande litteraturstudie som involverade 1525 cancerpatienter definierat fyra 
parametrar av livskvalitet. Dessa parametrar är fysiskt, psykiskt, socialt och andligt 
välbefinnande och en beskrivning av dessa finns i tabell 2.   
 

Tabell 2. Ferrells fyra parametrar av livskvalitet.   
Parametrar av 

livskvalitet 
Betydelse 

Fysiskt välbefinnande 
Handlar om kontroll av eller lindrande av symtom samt att 

bibehålla den fysiska funktionen och att vara oberoende. 

Psykiskt välbefinnande 

Strävan efter kontroll i mötet med en livshotande sjukdom som 

karaktäriseras av rädsla för det okända, emotionell påfrestning 

och förändrade prioriteringar, men också av positiva 

förändringar i livet. 

Socialt välbefinnande 
Förmågan att anpassa sig till sjukdomens påverkan och oilka 

roller samt relationer på jobbet eller hemma  

Andligt välbefinnande 

Förmågan att bibehålla hopp och erhålla mening från 

upplevelsen av osäkerhet som kan komma av sjukdomen. Denna 

förmåga kan ytterligare förstärkas genom religiös anknytning. 
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Upplevelsen av livskvalitet varierar mellan individer. Även om människor har samma 
hälsostatus kommer upplevelsen av livskvalitet att variera beroende på individuella 
förväntningar. Insikt om en människas livskvalitet kan därför bara erhållas genom att 
fråga människan själv (Lavdaniti & Tsitsis, 2015).  
 
Livskvalitet är således ett vitt begrepp som omfattar många aspekter som på olika sätt 
påverkar livet. Författarna till denna litteraturstudie drar därför slutsatsen att 
livskvalitet är ett begrepp som tolkas väldigt olika beroende på vad individen själv 
relaterar till livskvalitet. En vidare reflektion är att det inte är ordet i sig själv som 
definierar livskvalitet, utan livskvalitet definieras utifrån den individuella och 
subjektiva upplevelsen. Därför menar författarna att resultatet till föreliggande 
litteraturstudie stämmer väl överens med syftet, även om inte ordet livskvalitet 
förekommer så ofta.  
 
Ytterligare en reflektion angående syftet är att resultatet kan ha påverkats av att 
männen i artiklarna hade genomgått olika behandlingar. Författarna till föreliggande 
litteraturstudie har inte gjort skillnad på aspekter av livskvalitet beroende på vilken 
behandling männen hade genomgått. I de fall där specifika aspekter av livskvalitet 
framkommit efter en viss typ av behandling har dock författarna angivit denna 
behandling i resultatet. Författarna har reflekterat över att syftet skulle kunna ha 
avgränsats, exempelvis till upplevelse av livskvalitet efter en specifik behandling.  
 

4.2 Metoddiskussion  
För att få en överblick över vad forskning och litteratur säger om upplevelsen av 
livskvalitet hos män med PC gjordes en litteraturstudie då detta enligt Friberg (2012, 
133) är en bra metod för ändamålet. Att kvalitativ ansats användes kan motiveras i 
enlighet med Forsberg & Wengström (2016, 117) som menar att ansatsen syftar till att 
förklara och skapa förståelse i en människas erfarenheter och subjektiva 
upplevelser.   
 
Alla artiklar som användes hade intervjuer som insamlingsmetod eftersom dessa kan 
hjälpa till att beskriva, förstå eller tolka en upplevelse av ett fenomen. På detta sätt 
beskrivs en människas verklighet utifrån den levda erfarenheten (Henricson & 
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Billhult, 2012). Författarna var noggranna med att resultaten i artiklarna skulle svara 
mot syftet till föreliggande litteraturstudie.  
 
4.2.1 Diskussion av sökmetod   
I enlighet med Östlundh (2012, 60-61) användes de sökord som författarna ansåg att 
bäst representera det valda syftet. Henricson (2012, 473) styrkte valet att använda 
flera olika databaser med fokus på omvårdnad med att detta kunde stärka 
trovärdigheten och öka möjligheterna att få fler relevanta artiklar. Sökprocessen 
dokumenterades i tabellform innehållande aktuella databaser, använda sökord samt 
avgränsningar och antal träffar i sökningen, (Se bilaga 1). Avgränsningarna användes 
för att sortera bort information som inte motsvarade valt intresseområde (Östlundh, 
2012, 74). I en av sökningarna som utfördes utökades tidsavgränsningen med ett år. 
Detta gjordes efter ett tips om en specifik forskare vars forskningsresultat hade 
publicerats ett år tidigare än den tänkta tidsgränsen på tio år. Enligt Östlundh (2012, 
74) är vetenskapligt material en färskvara, dock anser inte författarna till 
föreliggande litteraturstudie att den utökade tidsavgränsningen har påverkat 
litteraturstudiens resultat.   
 

4.2.2 Urvalsdiskussion  
Både tillvägagångssätt för urval och analys samt redovisning av urvalskriterier finns 
tydligt beskrivet för att öka trovärdigheten och för att ge läsaren en tydlig bild av hur 
genomförandet av föreliggande litteraturstudie har gått till (Henricson & Wallengren, 
2012, 489).   
 
Det var av yttersta vikt för författarna till litteraturstudien att inte göra något 
metodfel i datainsamlingsprocessen. Därför har sökningar, urval och analys av 
artiklar skett med stor noggrannhet. Det bör dock påpekas att föreliggande 
litteraturstudie var den första av sitt slag för författarna. Att utan erfarenhet 
genomföra relevansbedömning och kvalitetsgranskning där författarnas 
förkunskaper i forskningsmetodik har stor betydelse för utfallet av resultatet kan 
därför ses som en svaghet i denna litteraturstudie. Det är därför relevant att 
reflektera över och ställa sig frågan om resultatet kan ha påverkats av detta då 
missuppfattningar och felaktiga bedömningar kan ha skett i urvalsprocessen. Vid 
osäkerhet och tvivel i relevansbedömning och kvalitetsgranskning har författarna 
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använt sig av SBU:s rekommendation om att ”bättre att fria än att fälla” (SBU, 2014, 
41). Författarna har i sådana fall diskuterat med varandra för att uppnå enighet i om 
artikeln i fråga skulle inkluderas vidare eller exkluderas. När det slutgiltiga urvalet 
skulle fastställas var författarna helt i samförstånd med varandra om vilka artiklar 
som skulle analyseras. En artikel förkastades i kvalitetsgranskningen då författarna 
bedömde att den inte höll tillfredställande kvalitet. Mallen som användes för 
kvalitetsgranskning, (se bilaga 2), innehöll inget system för att på ett konsekvent och 
enkelt sätt avgöra om en artikel höll god eller låg kvalitet. Därför införde författarna 
till föreliggande litteraturstudie ett poängsystem med en procentsats i mallen för att 
underlätta i arbetet och för att kunna vara konsekventa i bedömningen, (se bilaga 2).  
 
För att stärka tillförlitligheten av litteraturstudien utfördes samtliga steg i 
urvalsprocessen först enskilt, oberoende av varandra varpå författarna gemensamt 
diskuterade vilka artiklar som skulle gå vidare i processen (jmf. Henricson, 2012, 473, 
SBU, 2014, 14-15). Det slutliga urvalet bestod av åtta artiklar, varav fyra från Sverige 
och resterande från Canada, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Att trots utan 
avgränsning med avseende på region få fram relevanta artiklar från bara fyra länder i 
västvärlden gör att författarna drar slutsatsen att västvärlden och i synnerhet Sverige 
ligger i framkant när det gäller kvalitativ forskning inom valt område. Resultatet av 
föreliggande litteraturstudie kan inte sägas ge någon representativ bild av hur män 
med PC upplever sin livskvalitet. Detta på grund av den begränsade regionala 
spridningen av artiklarna i litteraturstudien men också på den individuella 
uppfattningen om vad livskvalitet är.   
 

4.3 Forskningsetisk diskussion  
Samtliga artiklar i resultatet till litteraturstudien hade i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2016, 59) genomgått noggranna etiska överväganden av en etisk 
kommitté. Det hade dock varit önskvärt om artiklarna på ett mer utförligt sätt hade 
beskrivit vilka etiska dilemman forskarna till dessa artiklar stod inför.   
 
För att få ett så representativt urval som möjligt har samtliga artiklar som lästs varit 
engelskspråkiga. Eftersom författarnas modersmål inte är engelska och brister i 
språkkunskaper finns kan vissa språkliga misstolkningar ha gjorts i urvals- och 
analysarbetet (Kjellström, 2012, 86), något som därmed kan ha påverkat resultatet. 
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För att minska risken för felaktiga översättningar och tolkningar använde författarna 
engelsk-svenskt lexikon vid tveksamheter.   
 
En av författarna hade en nära släkting som gick bort i PC för ett antal år sedan. En 
sådan erfarenhet kan enligt Priebe & Landström (2012, 45) utgöra en förförståelse 
som kan ha påverkat utfallet av resultatet. Eftersom den aktuella erfarenheten 
inträffade för så länge sedan och författaren på den tiden var så ung och medicinsk 
okunnig tros det dock inte ha påverkat resultatet.  
 

4.4 Konklusion  
Föreliggande litteraturstudie visade att många män med PC lever med biverkningar 
efter behandling. Dessa biverkningar kan i olika grad och på olika sätt påverka 
männens liv. Beroende på vad som är viktigt i livet för varje individ, påverkas också 
livskvaliteten för dessa män. Eftersom livskvaliteten inte påverkas på samma sätt för 
alla är det viktigt att fråga mannen själv om vad som är viktigt för honom och hur han 
upplever sin livskvalitet i den nu rådande livssituationen.   
 
Denna litteraturstudie har lyft fram olika aspekter som belyser upplevelsen av 
livskvalitet hos män med PC samt behovet av individuell vård och personcentrering. 
Författarna tror att litteraturstudien kan medvetandegöra sjuksköterskor om hur 
livskvaliteten kan påverkas av biverkningar och konsekvenser efter olika 
behandlingar av PC. Denna kunskap är viktig för att på ett medmänskligt sätt kunna 
möta mannen och hans behov i den livssituation han befinner sig i. Det finns en 
mängd vetenskapliga artiklar inom området med kvantitativ ansats och en relativt 
liten mängd av kvalitativ forskning. Eftersom den subjektiva upplevelsen är viktig för 
att uppnå förståelse för männens inre tankar och upplevelser rekommenderar därför 
författarna att mer kvalitativ forskning om upplevelse av livskvalitet hos män med PC 
bör utföras och publiceras. Denna typ av forskning kan ge konkreta exempel och råd 
till sjuksköterskor på hur stöd och vägledning kan ges till denna patientgrupp. 
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Bilaga 1 – Sökvägar        

Datum Databas Begränsningar Sökord Antal 
träffar 

Urval 
* 
Antal lästa 
abstrakt 

Urval 
** 
Antal 
lästa 
artiklar 

Urval 
*** 
Kvalitetsgranskade 

Urval 
**** 
Använda 
artiklar 

160331 
 

 

Cinahl och 
Medline 

Abstract available, 
Published date: 2006-
2016. 
English language 
Journal Subset: Nursing 
Academic Journals 
Male 
Human 
Peer reviewed 
Any author is nurse 
All adult 
 

(life quality) OR(quality of 
life) AND (Prostate cancer) 

361 6 1 0 0 

160322 
 
 

 

Pubmed Abstract available 
Published date: 2006-
2016 
Humans 
English language 
Male 
Nursing journals 
 

(“Prostatic 
Neoplasm”[Mesh] AND 
“Quality of Life”[Mesh]  

86 25 3 1 0 

160331 
 
 

 

Cinahl Abstract available 
Published date: 
2006-2016 
English language 
Peer reviewed 
Journal subset: Nursing 
 

Quality of life 
AND Prostate cancer 
 

132 26 6 1 1 
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Datum Databas Begränsningar Sökord Antal 
träffar 

Urval 
* 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Urval 
** 
Antal 
lästa 
artiklar 

Urval 
*** 
Kvalitetsgranskade 

Urval 
**** 
Använda 
artiklar 

160407 
 
 

 

PubMed Abstract available 
Published date: 2005-2016 
English language 
Humans 
Male 
Adult: 19+ years 

(("Prostatic 
Neoplasms"[Mesh]) AND 
"Quality of Life"[Mesh]) 
AND "Narration"[Mesh]  

4 3 3 3 3 

160407 
 
 

 

PsycINFO Published date: 2006-2016 
Peer reviewed 
Academic journals 
English 
Adult: 18 years+ 
Male 
Qualitive study 

Prostate cancer AND view 
OR Perspective OR 
Narrative AND Quality of life 

11 5 4 2 2 

160407 
 
 

 

Google 
Scholar 

Published date: 2006-2016 
 

prostatic neoplasm quality 
of life narrative qualitative 
study "Quality of life" -
quantitative 

855 10 4 3 3 

160413 
 
 

Manuell 
Kedjesökning 

  1 1 1 1 1 

Totalt (Inklusive Dubbletter)  1450 76 22 11 10 

Totalt (Exklusive dubbletter)                                 8 
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Bilaga 2 – Mall för kvalitetsgranskning 
	
Mall	för	kvalitetsgranskning	av	studier	med	
kvalitativ	forskningsmetodik	–	patientupplevelser	
	
*Litteraturstudiens	författares	poängsystem	bygger	på	antalet	JA	–	svar	i	
frågorna:	Låg	kvalitet	–	0-50%,	medelhög	kvalitet	–	50-65%	och	hög	kvalitet	–	
65-100%.	 

 

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?	



	 D	

	 	  

 

 
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?	
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Bilaga 3 – Artikelöversikt  
	
Författare, år, 
tidskrift, land Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét 

Appleton L.,  
Wyatt D.,  
Perkins E.,  
Parker C.,  
Crane J.,  
Jones A.,  
Moorhead L.,  
Brown V.,  
Wall C.,  
Pagett M  
  
2014  
  
European Journal 
of Cancer Care  
  
United Kingdom 
(UK)  
  

The impact 
of prostate 
cancer on 
men’s 
everyday 
life  

Denna studie var 
utformad för att 
utforska hur män 
som får kurativ 
behandling lyckas 
hantera sin 
sjukdom i det 
dagliga livet och 
vad som hjälpte 
och hindrade deras 
förmåga att 
anpassa sig genom 
hela 
prostatacancer-
processen. 

27 deltagare som är 
mellan 57-76 år 
med prostatacancer 
som börjat/ska börja 
med kurativ External 
Beam Radiotherapy 
(EBRT) behandling.  
  
22 av deltagarna var 
pensionerade och de 
flesta levde med en 
partner. 

Kvalitativ 
tvärsnittsstudie med 
semi-strukturerade 
intervjuer.  
  
Intervjuerna varade 
mellan 30-120 
minuter.  
  
Materialet 
transkriberades och 
analyserades men 
innehållsanalys. 

Fyra områden visade sig vara 
viktiga för deltagarna: Vägen till 
diagnos, Diagnosen, Påverkan på 
det dagliga livet av 
prostatacancer och dess 
behandling samt att leva med 
prostatacancer.   
  
Deltagarna blev diagnostiserade 
med prostata-specifikt antigen 
(PSA), rektalundersökning och 
biopsi.  
  
Många förstod inte 
konsekvenserna av ett högt PSA 
värde förrän de tog testet.  
  
Smärtsam biopsi visade sig vara 
den värsta delen av 
sjukdomsupplevelsen.  
  
Strålning anses vara mindre 
invasiv än andra behandlingar, 
även förberedelserna 
associerades med stress och 
besvär.  
  
Männen använde sig av olika 
strategier för att hantera 
behandlingsrelaterade hot mot 
deras maskulinitet.   

Medelhög 
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Författare, år, 
tidskrift, land  Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalitét  

Ervik B.,  
Asplund K.,  
  
2012  
  
European 
journal of 
oncology 
nursing  
  
Norway  

Dealing with 
a 
troublesome 
body: A 
qualitative 
interview 
study of 
men’s 
experiences 
living with 
prostate 
cancer 
treated with 
endocrine 
therapy  

Belysa hur 
prostataca
ncer 
patienter 
med 
endokrinbe
handling 
upplever 
deras 
kroppsliga 
förändringa
r genom 
sjukdomsfö
rloppet.  

12 patienter 
rekryterades från 
öppenvårdsregistret 
vid avdelningen för 
endokrinologi och 
urologi på ett 
universitetssjukhus i 
norra Norge. Två 
patienter blev 
exkluderades relaterat 
till dålig hälsa.  
  
Sammanlagt 10 
patienter deltog i 
studien.  

Kvalitativa intervjuer 
med öppna frågor och 
kompletterande 
uppföljningsfrågor.  
  
Intervjuerna varade 
mellan 1-1.5 timme och 
utfördes i deltagarens 
hem, sjukhuset eller 
deltagarens 
arbetsplats.  
  
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
och innehållet 
analyserades med 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
konstruktion.  

Fem teman identifierades: “Something 
is wrong”, “When the body becomes 
troublesome”, “To be well or to be ill”, 
“Dealing with the alterations”, “To talk 
about cancer and the intimate 
details”.  
  
I början var chocken över diagnosen 
och de fysiska kroppsliga 
förändringarna påtagliga i många 
patienters tankar.  
  
Så småningom blev biverkningarnas 
påverkan mer tydliga och orsakade 
problem i det dagliga livet.  

Medelhög
  

Hedestig O.,  
Sandman P-O.,  
Tomic R.,  
Widmark A.,  
  
2005  
  
Cancer Nursing  
  
Sweden  

Living after 
external 
beam 
radiotherapy 
of localized 
prostate 
cancer  

Belysa 
upplevelse
n av att 
leva efter 
behandling 
av 
lokaliserad 
prostataca
ncer (LPC) 
med 
external 
beam 
radiotherap
y (EBRT)  

10 deltagare med LPC 
som behandlats med 
EBRT.  
  
Deltagarna valdes ut 
från en databas med 
registrerade 
prostatacancer 
patienter  
  
61-69 år  
9 av 10 var gifta och 
alla bodde hemma.  

Berättande intervjuer 
som blev inspelade i 
deltagarnas hem.  
  
Intervjuerna varade 
mellan 35-60 minuter.  
  
Öppna frågor ställdes 
och kompletterande 
frågor användes vid 
behov.  
  
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

Många män upplevde en känsla av bli 
exponerad i mötet med kvinnliga 
vårdgivare.  
Behandlingen innebar förändraringar i 
kroppsfunktioner som påverkade det 
dagliga livet.  
  
Männen strävade efter att uppnå en 
känsla av kontroll, vilket inkluderar 
kontroll över sjukdomsförloppet och 
den dalande kroppsfunktionen.  

Hög  
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Författare, år, 
tidskrift, land Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét 

Hedestig O.,  
Sandman P-O.,  
Tomic R.,  
Widmark A.,  
  
2005  
  
Acta 
Oncologica  
  
Sweden  

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

Belysa 
upplevelsen av 
att leva efter 
radikal 
prostatektomi 
(RP) vid 
lokaliserad 
prostatacancer.   

10 deltagare som 
genomfört radikal 
prostatektomi.  
  
61-69 år  
  
Alla var gifta (en 
änkling), 
pensionerade och 
bodde hemma.  
  
Deltagarna valdes ut 
från en databas med 
registrerade 
prostatacancer 
patienter.  

Berättande intervjuer som 
blev inspelade i 
deltagarnas hem.  
  
Intervjuerna varade 
mellan 35-60 minuter.  
  
Öppna frågor ställdes och 
kompletterande frågor 
användes vid behov.  
  
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys.  

Deltagarna led av oro, 
ångest och smärta och 
längtade efter det liv de 
hade levt innan diagnosen.  
  
Förändringar i 
kroppsfunktioner efter RP 
inkluderar urininkontinens 
och/eller erektil dysfunktion. 
Detta får männen att känna 
sig förändrade med förlorat 
sexliv, förändringar i nära 
relationer med partnern och 
lägre självförtroende.  
  
Att leva efter RP betyder en 
strävan att få kontroll över 
och bli förenad med den nya 
livssituationen.  

Hög  

Jonsson A.,  
Aus G.,  
Berterö C.,  
  
2009  
  
The aging male  
  
Sweden  

Living with 
prostate cancer 
diagnosis: A 
qualitative 2-
year follow-up  

Syftet med 
studien var att 
tillhandahålla 
information om 
och hur 
prostatacancer 
påverkar män 
dagliga liv två år 
efter diagnosen.  

En andra 
uppföljningsintervju 
av män för 18-24 
månader sedan 
diagnostiserades 
med lokaliserad eller 
avancerad 
prostatacancer.  
  
22 män mellan 50-
85 år deltog i 
studien och 
kontaktades via 
telefon för att 
bestämma tid för 
intervju.  
  

Kvalitativa intervjuer med 
en lista på frågor om 
specifika ämnen som 
författarna vill diskutera. 
Frågorna var breda och 
öppna.  
intervjuerna varade mellan 
25-45 minuter och 
spelades in samt 
transkriberades.  
  
Intervjuerna analyserades 
efter principerna av 
Gadamer’s hermeneutics.  

Männer känner sig friska 
men prostatacancern 
påverkade deras liv. De 
upplevde utmattning varje 
dag relaterat till 
åldersförändringar.  
  
Tre underkategorier 
identifierades: “Age is 
claiming its due”, “Living 
with uncertainty” och 
“strengthen self-esteem”.   
  
Huvudtemat identifierades 
som “Balancing a changed 
life situation”.  

Medelhög
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Författare, år, 
tidskrift, land Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét 

Korfage I.,  
Hak T.,  
de Koning HJ.,  
Essink-Bot M-L.,  
  
2006  
  
Social science 
and medicine  
  
Netherlands  

Patient’s 
perceptions of 
the side effects 
of prostate 
cancer 
treatment - A 
qualitative 
interview study  

Att utforska 
skillnaden 
mellan 
nivåerna av 
erektil-, urin- 
eller tarm 
dysfunktioner 
och generell 
skattning av 
livskvalitet  

62 
deltagare från 
en tidigare 
longitudinell 
kohortstudie 
uppnådde 
inklusionskrite
rierna för 
denna studie.  
  
34 blev 
randomiserat 
utvalda och 
placerade i två 
grupper. (en 
deltagare 
hoppade 
senare av)  
  
33 deltagare 
mellan 60-74 
år 
intervjuades. 
    
  

I grupp A användes 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor.  
  
I grupp B användes en tre-
stegs testintervju:  
1 Deltagarna tänker högt 

medan de fyller i 
ett formulär.  

2 Fokuserad intervju  
3 Semistrukturerad 

intervju.  
Alla intervjuer utfördes 
ansikte-mot-ansikte i 
deltagarnas hem eller på 
universitetssjukhuset.  
  
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades.  
  
Innehållet analyseras 
sedan med 
innehållsanalys.  

Deltagarna bagatelliserade 
sexuell dysfunktion som de 
refererade till hög ålder och 
ofrånkomliga konsekvenser av 
behandlingen.   
Deltagarna sexuell, urin och tarm 
dysfunktioner som problem. Men 
tar inte med det när de fyller i 
enkäter om livskvalitet, eftersom 
de inte räknar det som 
hälsoaspekter.  
  
Detta förklarar att generella 
mätningar av livskvalitet är 
okänsliga för sådana 
dysfunktioner.  

Medelhög  
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Författare, år, 
tidskrift, land Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitét 

Lindqvist O.,  
Widmark A.,  
Rasmussen BH.,  
  
2006  
  
Cancer Nursing  
  
Sweden  
  

Reclaiming 
wellness - Living 
with bodily 
problems, as 
narrated by men 
with advanced 
prostate cancer.  

Att belysa 
innebörden av 
att leva med 
kroppsliga 
problem, som 
berättas av män 
med HRPC 
(Hormone 
refractory 
prostate cancer) 
och 
skelettmetastase
r.   

18 män som har 
HRPC och/eller 
skelettmetastaser.  
  
Deltagarna 
rekryterades från tre 
sjukvårdsenheter i 
norra Sverige.  
  
Ett strategiskt urval 
gjordes för att 
uppnå maximal 
variation av ålder 
och utbildningsnivå.  

Studien är baserad på 
den andra av två 
intervjuer med 
deltagarna.  
Intervjuerna varade 
mellan 35-97 minuter 
och de flesta utfördes i 
deltagarnas hem.  
  
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades.  
  
Innehållet analyserades 
med fenomenologisk - 
hermeneutisk metod  

Resultatet visar att 
innebörden av att leva 
med kroppsliga problem 
är att pendla mellan 
upplevelse av välmående 
och sjukdom.  
  
Förståelse för, och till 
viss del, kontroll över 
kroppsliga problem gör 
det möjligt att återvinna 
välmående och att 
uppleva sig som frisk.  

Medelhög
  

Milne J L.,  
Spiers J A.,  
Moore K N.,  
  
2008  
  
International 
journal of nursing 
studies  
  
Canada  

Men’s experiences 
following 
laparoscopic 
radical 
prostatectomy: A 
qualitative 
descriptive 
study.  

Målet med 
studien är att 
utforska vad 
män upplever 
efter en 
laparoskopisk 
radikal 
prostatektomi 
och hur adekvat 
deras pre- och 
postoperativa 
behov blir 
bemötta.  

19 män mellan 46-
76 år som har 
genomgått en 
laparoskopisk radikal 
prostatektomi 
(LRP).  
  
Deltagarna blev 
rekryterade från en 
tidigare studie och 
män som inte var 
med i studien 
rekryterades genom 
brev som skickats 
hem till dem.  

5 lätt strukturerade 
intervjuer och 3 
fokusgruppsintervjuer. 
Dessa spelades in och 
transkriberades.  
  
Innehållet analyserades 
med induktiv 
innehållsanalys.   
  
En observant med 
erfarenhet av 
fokusgrupper noterade 
vem som pratade, 
summerade innehållet 
och dokumenterade 
kontextuella frågor.  

Deltagarna hade aktivt 
sökt upp information före 
operationen men verkade 
oförberedda på det stora 
obehaget och 
inkontinensen de 
upplevde.  
  
Deltagarna värdesatte 
möjligheten att diskutera 
med tidigare 
prostatektomi patienter.  
  
Erektil dysfunktion var 
det största problemet 
och de flesta visste inte 
vart de skulle vända sig 
för hjälp.  

Medelhög
  

	


