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Sammanfattning 

Bakgrund: Prostatacancer är i nuläget den vanligaste typen av cancer hos 

äldre män. Radikal prostatektomi är en vanlig metod för behandling av 

prostatacancer och kan resultera i komplikationer som urininkontinens samt 

erektil dysfunktion.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelser efter 

genomförd radikal prostatektomi.  

Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med 

deskriptiv design. Artiklarna söktes fram genom systematisk sökning i 

omvårdnadsdatabaserna Cinahl och Medline. Totalt tio artiklar inkluderades i 

studien.  

Resultat: Studiens huvudsakliga fynd delades upp i fyra olika rubriker; 

Urologisk funktion, Sexuell funktion, Förändrad identitet och Stöd. Fysiska 

biverkningar som erektil dysfunktion och inkontinens visade sig påverka 

männens känsla av identitet och maskulinitet negativt. Ett flertal av männen 

upplevde att de inte fått tillräckligt med stöd och information i samband med 

ingreppet och var således inte förberedda på biverkningarna.  

Diskussion och slutsats: Majoriteten av männen upplevde att livet hade 

förändrats till det sämre efter radikal prostatektomi. Männen efterlyste mer 

information och ökad stöttning i samband med ingreppet. Det är viktigt att 

patienter som ska genomföra radikal prostatektomi erhåller rätt information 

och stöttning för att uppleva större trygghet.  

Nyckelord: män, prostatacancer, radikal prostatektomi, upplevelse.
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1. Inledning 
Var tredje man över 75 år lever med prostatacancer, vilket gör den till Sveriges 

vanligaste cancerform (Järhult & Offenbartl, 2013). För att på bästa sätt kunna 

stödja patienter efter radikal prostatektomi kan kunskap om tidigare patienters 

upplevelser vara en viktig del i omvårdnad.  

2. Bakgrund 

2.1 Prostatacancer 

Prostatacancer drabbar oftast män som är äldre än 65 år (Dunn & Kazer, 2011). 

Prostatan är en körtel hos mannen som är cirka fyra centimeter i diameter stor. 

Körteln bildar en vätska som utgör 20-30 % av spermans totala volym och 

bidrar till att optimera spermiernas överlevnad i kvinnans fortplantningsorgan 

(Martini, Nath & Bartholomew, 2012). Årligen diagnostiseras cirka 10 000 

svenska män med prostatacancer, vilket gör den till Sveriges vanligaste 

cancerform (Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson, Widmark & Cederquist, 

2006). Den övervägande delen av de tumörer som påträffas i prostatan hos män 

är inte symtomgivande. Däremot är den genomsnittliga överlevnaden cirka två 

år efter det att metastaser har påträffats i samband med prostatacancer (Järhult 

& Offenbartl, 2013). 

2.2 Symtom och diagnostisering 

Maligniteten i prostatan utvecklas långsamt och det kan ta lång tid från första 

celldelningen till fastställd diagnos (Adami et al., 2006). När tumören i 

prostatan växer ökar körtelns storlek och ger symtom liknande de vid 

prostatahyperplasi, det vill säga svårigheter att tömma urinblåsan, försvagad 

urinstråle och urinretention. Andra symtom är hematuri och smärta till följd av 

skelettmetastaser (Järhult & Offenbartl, 2013). 

Den vanligast förekommande metoden för att upptäcka och diagnosticera 

prostatacancer är prostataspecifik antigensscreening (PSA) som mäts i blodets 

serumkoncentration och är diagnostiskt vägledande. PSA-screening tar däremot 

inte hänsyn till huruvida tumören är god -eller elakartad. Förutom PSA-

screening är transrektalt ultraljud en metod vid diagnostisering. Däremot 

beskrivs PSA-screening som en mer effektiv metod för att identifiera 

insjuknade patienter i ett tidigt stadium (Catalona et al., 1994). Rektalpalpation, 
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transrektalt ultraljud, prostatabiopsier och magnetröntgen beskrivs av Bratt 

(2016) som viktiga undersökningar i diagnostiken. 

2.3 Behandlingsalternativ 

Beroende på hur långt cancern i prostatakörteln har utvecklats varierar 

behandlingsmetoderna. Faktorer som påverkar valet av behandlingsmetod är 

om patienten har någon annan sjukdom samt dennes ålder (Dunn & Kazer, 

2011). Radikal prostatektomi, strålbehandling, cytostatika och hormonell 

behandling är de vanligaste behandlingsmetoderna. Strålbehandling och 

cytostatikabehandling kan även användas i ett icke -kurativt syfte där cancern 

och metastaseringen är irreversibel och enbart smärtlindring är efterfrågad 

(Dunn & Kazer, 2011). 

2.4 Radikal prostatektomi och konsekvenser av behandling 

Radikal prostatektomi är en behandlingsmetod för patienter som har 

diagnostiserats med prostatacancer och beskrivs som den vanligast 

förekommande kirurgiska behandlingsmetoden.  Operationen utförs oftast med 

robotassisterad laparaskopisk kirurgi där prostatakörteln och sädesledarna 

avlägsnas (Walsh, 1997). Målsättningen med radikal prostatektomi är att bota 

patienten samtidigt som urin- och potensfunktionen bevaras (Bianco, Scardino 

& Eastham, 2005).  

Komplikationerna efter radikal prostatektomi beskrivs som urininkontinens och 

erektil dysfunktion. Urininkontinens innebär ett ofrivilligt urinläckage som i 

sin tur kan resultera i påverkan på livskvalitet och socialliv (Bardsley, 2016). 

Erektil dysfunktion definieras som avsaknad av förmåga att upprätthålla 

erektion (Jonsson & Wiklund, 2016). Funktionsnedsättningen innebär inte 

enbart inkontinens och förlust av den sexuella funktionsförmågan. Det är inte 

heller ovanligt att det uppstår smärta vid orgasm och urinläckage i samband 

med sexuell aktivitet (Bang & Almallah, 2016). 
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2.5 Kroppens identitet och värdighet  

Existerande samhällsideal förmedlar vilka normer gällande kroppsideal och 

klädsel som råder, samt vad som anses vara sunt och hälsosamt. När kroppen 

förändras till följd av sjukdom och resulterar i funktionsnedsättningar kan sättet 

att se på sig själv förändras. En förändring av kroppen till följd av sjukdom kan 

resultera i svårigheter att bibehålla identitet och acceptera en ny kropp. När 

människan ska försonas med sin nya kropp och identitet beskrivs det som 

viktigt att flytta fokus från jaget till världen utanför (Gustavsson, 2012). Att 

acceptera nya levnadsvillkor kan vara en grundförutsättning för att uppleva 

välmående. Sociokulturella normer och värderingar som förkommer i 

samhället påverkar människans syn på sig själv. Avvikande kropp eller 

kroppsfunktion kan därför medföra skamkänslor. En av sjukvårdens uppgifter 

beskrivs som att bemöta patienten med syfte att bevara dennes värdighet 

(Håkansson, 2014).  

Människor som har insjuknat och blivit tvungna att överlåta sig till vården 

beskriver ofta att värdighet innebär självständighet, känsla av ansvar, inre 

stolthet och kontroll över sin livssituation. I praktiken betyder det att 

vårdpersonalen ska visa förtroende för patienten och respektera individen. 

Vårdgivaren bör se, lyssna och lita på vad patienten säger. Behovet av respekt 

och vördnad i möte med andra medför bekräftelse för den unika och enskilda 

individen. Upplevelsen av värdighet avspeglar människans sätt att leva upp till 

normer som renlighet, oberoende och självständighet. Att leva med sjukdom 

innebär ibland ett uppoffrande av värdighet för att acceptera sitt nya tillstånd. 

Särskilt viktigt är det vid kroniska sjukdomstillstånd där målet är att bevara 

personlig självaktning (Edlund, 2012).  

Sjukvården grundas utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1997:142), 2 

§ som fastställer vård på lika villkor med grundföreställningen att alla 

människor, oavsett kön, läggning eller etnicitet ska få tillgång till samma vård. 

Det innebär att bemötandet av olika patientgrupper ska utgå ifrån jämlikhet. 

Traditionellt har vetenskap om medicin utgått från den manliga kroppen. 

Däremot har frågor kring sårbarhet, känslighet och bräcklighet uteblivit, då de 

traditionellt har ansetts bryta mot maskulina normer (Mättä & Öresland, 2014).   
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Sjuksköterskans grundläggande ansvar enligt International Council of Nurses 

(ICN) är att främja hälsa, motverka sjukdom, återställa hälsa samt minska 

lidande. Utgångspunkten är att alla människor har lika värde och ska därför 

behandlas utifrån respekt för individen och mänskliga rättigheter, kulturella 

rättigheter samt bevarande av värdighet. Som sjuksköterska kan ICN:s etiska 

riktlinje användas som standard för omvårdnadsarbete i bemötandet av utsatta 

patienter (ICN, 2012). 

2.6 Problemformulering 

Maligniteten i prostatan kan långsiktigt leda till metastaser vilket i sin tur kan 

leda till att patienten avlider. För att förhindra att cancern sprider sig till andra 

organ och kroppsdelar kan det därför vara aktuellt att avlägsna prostatakörteln. 

Det kirurgiska ingreppet radikal prostatektomi har som målsättning att vara en 

kurativ behandling. De komplikationer som beskrivs vara vanliga efter 

behandling är erektil dysfunktion och urininkontinens, vilka kan påverka 

patientens självbild. Om sjuksköterskan har kunskap om livet efter radikal 

prostatektomi kan det möjliggöra för patienter att uppleva större livskvalitet, 

värdighet och acceptans av förlust av kroppsfunktion. Resultatet av 

litteraturstudien kan vara ett stöd för sjuksköterskor att hjälpa patienter att 

bevara värdighet och identitet efter radikal prostatektomi.  

3. Syfte 
Syftet var att beskriva mäns upplevelser efter genomförd radikal prostatektomi. 
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4. Metod 

4.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design, vilket är en 

systematisk sammanställning av redan existerande vetenskaplig litteratur inom 

ämnet. Den vetenskapliga litteraturen söks, granskas och sammanställs därefter 

(Kristensson, 2014).  

4.2 Sökstrategi  

En relevant sökstrategi är ett viktigt steg för att kunna identifiera lämplig 

vetenskaplig litteratur som i sin tur hjälper till i besvarandet av studiens syfte 

(Kristensson, 2014). De meningsbärande orden som identifierades för 

litteraturstudien var; radikal prostatektomi, upplevelse och prostatacancer. 

Termerna översattes till engelska och blev följande; ”Radical Prostatectomy”, 

”Experience” och ”Prostate Cancer”. Initialt utfördes en fritextsökning i 

databaserna Summon och Google Scholar för att skapa en överblick över det 

aktuella kunskapsläget inom ämnet. Därefter genomfördes en databassökning i 

elektroniska databaser inom området omvårdnadsvetenskap och medicin. De 

databaser som användes var Cinahl och Medline. Sökningen demonstreras i 

bifogad bilaga. Sökningarna genomfördes under perioden 2017-01-26 – 2017-

01-29 (Bilaga 1). 

4.2.1 Cinahl 

I sökningen i Cinahl användes ämnesord som föreslogs av databasen (Cinahl-

headings) efter att en fritextsökning på de meningsbärande orden ”Radical 

Prostatectomy”, ”Experience” och ”Prostate Cancer” genomförts. De ämnesord 

som användes var ”Prostatectomy”, ” Prostatectomy, Radical”, ” Prostatic 

neoplasms” och ”Quality of life”. Initialt gjordes en sökning på termen 

”Quality Of Life”, vilket rekommenderades av bibliotekets hemsida som 

sökord för att hitta artiklar som handlade om upplevelser.  Inför nästa sökning 

skapades ett sökblock av ämnesordet ”Prostatic Neoplasms”, fritextordet 

”Prostate Cancer” och den booleska operatoren OR. Ytterligare ett sökblock 

skapades inför tredje sökningen av ämnesorden ”Prostatectomy, Radical”, 

”Prostatectomy” och fritextordet ”Radical Prostectomy”. Orden kombinerades 

med OR. Därefter gjordes en sökning med samtliga tidigare sökningar 

kombinerade med AND.  
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De begränsningar som användes var följande; artiklarna skulle vara 

publicerade mellan årtalen 2005 – 2017, författade på engelska och peer 

reviewed. Inför sista sökningen lades därför en åldersbegränsning på 65 år och 

äldre till för att minska antalet artiklar och öka relevansen för sökresultatet 

(Bilaga 1). 

4.2.2 Medline 

För sökningen i Medline användes ämnesord som föreslogs av databasen efter 

en fritextsökning på orden ”Radical Prostatectomy”, ”Experience” och 

”Prostate Cancer”. I syfte att hitta rätt söktermer till Medline användes 

sökmotorn MeSH-termer. Efter separata sökningar på ”Life change 

events”,”Perception” och ”Quality of life” bildades sökblock med hjälp av den 

booleska operatoren OR. Separata sökningar på sökorden ”Prostatectomy” och 

fritextordet”Radical prostatectomy” gjordes och därefter kombinerades 

sökningarna till ett sökblock med den booleska operatorn OR. I den sista 

sökningen kombinerades de olika sökblocken med booleska operatoren AND. 

Avgränsningar i sökningen var publiceringsdatum från år 2010 – 2017, 

engelskt språk. En åldersbegränsning på 65 år och äldre valdes då studien 

riktade in sig på äldre män och i syfte att minska sökresultatet (Bilaga 1). 

4.3 Urval  
 

4.3.1 Inklusions -och exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var artiklar som beskrev andra ingrepp än radikal 

prostatektomi, exempelvis strålbehandling. Artiklar med medicinskt eller 

kirurgiskt fokus uteslöts då de inte besvarade studiens syfte. 

4.3.2 Urvalsförfarande 

Urvalsprocessen genomfördes i olika steg. Initialt lästes samtliga titlar 

genererade av huvudsökningen. De artiklarna som av titeln bedömdes kunna 

svara på studiens gick vidare till nästa steg i urvalsprocessen. Här lästes de 

kvarvarande artiklarnas abstrakt i syfte att välja ut de mest ändamålsenliga 

artiklarna. Av de artiklarna valdes sedan de som svarade till studiens syfte, 

samt stämde överens med inklusionskriterierna. Därefter lästes de återstående 

artiklarna i sin helhet där enbart de mest relevanta gick vidare till granskning.  
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4.3.3 Granskning 

Artiklarna granskades enligt Kristenssons (2014) frågor för granskning av 

kvalitativa och kvantitativa studier och sammanställdes i ett dokument (Bilaga 

2). Artiklarnas styrkor respektive svagheter identifierades och infogades 

därefter i dokumentet. Av de granskade artiklarna valdes sammanlagt tio ut för 

att inkluderas i studien. Samtliga artiklar bedömdes vara av hög kvalitet och 

inkluderades i studien.  

4.3.4 Dataanalys 

Den insamlade datan analyserades med integrerad analys (Kristensson, 2014). 

Initialt lästes samtliga tio artiklars resultat enskilt av båda författarna. Därefter 

lästes artiklarna gemensamt av båda författarna i syfte att identifiera likheter 

och skillnader i dem. Huvudfynden i artiklarna som besvarade litteraturstudiens 

syfte markerades, för att sedan skriftligt sammanställas i ett dokument. I nästa 

steg identifierades ett antal kategorier baserat på artiklarnas resultat. Därefter 

sammanställdes resultaten och sorterades under de kategorier som ansågs vara 

lämpliga. 

4.3.5 Etiska överväganden 

Forskningsetik ska tillämpas under hela arbetets gång och syftar till att skydda 

människors integritet och autonomi. Forskningen ska resultera i klinisk nytta, 

som i sin tur ska kunna gynna både samhället och enskilda individer (Sandman 

& Kjellström, 2013). Alla resultat som framkom i studien presenterades, även 

om de inte stämde överens med författarnas åsikter (Forsberg & Wengström, 

2013). Samtliga granskade artiklar var etiskt prövade och inga inkluderade 

resultat har förvrängts eller påverkats av författarna.  
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5. Resultat 
Resultatet är indelat i fyra olika kategorier; Urologisk funktion, Sexuell 

funktion, Förändrad identitet och Stöd. I studien inkluderades totalt tio artiklar 

där fyra hade en kvalitativ metod och de övriga sex använde sig av kvantitativ 

ansats. De inkluderade artiklarna var genomförda i Sverige, Japan, Turkiet, 

Schweiz, Tyskland och England. 

5.1 Urologisk funktion 

I en studie av Wang och Eriksson (2014) upplevde majoriteten av deltagarna 

att urininkontinens var den mest problematiska komplikationen efter radikal 

prostatektomi. Enligt en studie av Köhler et al. (2014) beskrev deltagarna att 

urininkontinens var den komplikation som medförde mest psykologisk stress. 

Vidare beskrev Wang och Eriksson (2014) att vissa av männen upplevde att 

inkontinens resulterade i svårigheter att leva ett socialt liv. Den grupp män som 

inte alls kunde kontrollera sin blåsfunktion, beskrev att stora delar av livet 

försvunnit, då de ofta var tvungna att byta kläder flera gånger per dag och 

använda inkontinensskydd. Män med milda besvär behövde byta 

inkontinensskydd två till tre gånger per dag, medan de deltagare som hade 

stora urinläckage tvingades byta inkontinensskydd mer än tre gånger om dagen 

(Wang & Eriksson, 2014).  Fysisk aktivitet som snöskottning eller lyft av tunga 

objekt, uppresning från stol, nysningar och hosta gav ofta upphov till ofrivilligt 

läckage. Andra faktorer som deltagarna upplevde förvärrade läckaget var intag 

av vätska, kallt väder och stress. För deltagarna var känslan av välmående 

anknutet till fysisk styrka, där förlust av fysik ledde till en känsla av sorg 

(Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005).  

Problemen med urininkontinens beskrevs i en studie som störst tre månader 

efter operation. 11 % av deltagarna rapporterade ett frekvent läckage eller total 

förlust av blåskontroll. Två år efter ingreppet minskade läckaget till 4.5 % för 

att sedan öka till 8 % vid uppföljning efter fem år. När kontinens definierades 

som avsaknad av inkontinensskydd rapporterades 85 % som icke inkontinenta 

ett år efter operation, vilket efter fem år inte förändrades nämnvärt (Namiki et 

al., 2014). 
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Majoriteten av de män som lämnade sjukhuset med urinkateter upplevde 

obehag av att behöva använda kateter under en längre tid. Männen upplevde 

däremot inte att det var konstigt med tanke på ingreppet och var inställda på sin 

nya livssituation. Flera deltagare i studien uppgav att de inte visste att 

operationen skulle resultera i inkontinens. Dock upplevde många oro för att få 

infektioner eller blödningar på grund av urinkatetern (Iyigun, Ayhan & Tastan, 

2011).  

5.2 Sexuell funktion 

Minskad sexlust och svårigheter att få erektion beskrevs vara vanliga 

förekommande komplikationer efter radikal prostatektomi (RP). Fem år efter 

ingreppet beskrev 85 % av deltagarna i en studie att de upplevde sin förmåga 

till erektion som försämrad (Namiki et al., 2014). 

En studie med totalt 1,411 deltagare som genomgått RP visade att det fanns en 

ökad risk för att utveckla orgasmrelaterad inkontinens efter ingreppet. 269 män 

uppgav att de någon gång hade upplevt ofrivilligt urinläckage i samband med 

orgasm (Nilsson et al., 2011). I en studie av Iyigun et al. (2011) uppgav nästan 

samtliga män, som mer än tre månader tidigare hade genomgått RP, att 

ingreppet haft en negativ påverkan på sexuell funktion. Majoriteten av männen 

uttryckte att de hade svårt att acceptera problemet då de upplevde sig vara allt 

för unga. Vissa deltagare upplevde emellertid att erektil dysfunktion var 

tvunget att accepteras, då det var ett resultat av ingreppet (Iyigun et al., 2011). 

Urinläckage i samband med sexuell aktivitet påverkade männens livskvalitet 

negativt och var vanligast sex månader postoperativt. Vid orgasm-associerat 

urinläckage var det vanligt med depressiva tankar och känslor i kombination 

med sviktande självförtroende. Män med urinläckage associerat till orgasm 

ledde till att de undvek sex som resultat av rädsla för att misslyckas eller att 

orgasmen gav liten eller ingen tillfredsställelse (Nilsson et al., 2011). De flesta 

deltagare påpekade att deras partners hade förståelse för de negativa effekterna 

som ingreppet medfört. Dock uttryckte en deltagare upprördhet över sin 

förlorade sexuella funktion då det hade påverkat hans förhållande negativt. 

Över en tredjedel av männen hade inte samlag då de var rädda att deras 

inkontinens skulle besvära partnern.  
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Några av männen förklarade att de inte hade fått tillräckligt med information 

från sjukvården om ingreppets eventuella påverkan på kontinensen och den 

sexuella funktionen. De uttryckte en vilja att få hjälp med sexuella problem, 

men vågade inte fråga om råd då det upplevdes som skamfyllt. De män som 

fått råd och information om diverse hjälpmedel från sjukvården uttryckte en 

känsla av trygghet efter ingreppet (Iyigun et al., 2011). 

5.3 Förändrad identitet 

I en studie av Gannon, Guerro-Blanco, Patel och Abel (2010) beskrev 

deltagarna att penetrerande sex var centralt för känslan av maskulin identitet. 

En deltagare beskrev att mannens uppgift i samband med samlag var att kunna 

få erektion spontant. En annan deltagare beskrev att han inte längre kände sig 

som den man han en gång var, han upplevde att det var pinsamt att prata med 

någon om sina sexuella problem och inte ville uppfattas som inkapabel att 

genomföra ett samlag (Gannon et al., 2010) 

I en annan studie upplevde deltagarna att avsaknaden av sexuell funktion efter 

ingreppet påverkade sexlivet radikalt, vilket resulterade i en känsla av sorg. De 

flesta förklarade att bristen på sexuell funktion påverkade deras manlighet 

negativt, vilket resulterade i att de inte längre kände sig som fullständiga män. 

Avsaknaden av upplevd manlighet påverkade i sin tur männens självkänsla och 

självförtroende (Hedestig et al., 2005). 

Vissa deltagare upplevde skam i de fall där familjemedlemmar bevittnat 

händelse av urinläckage. Vidare beskrevs att urininkontinens begränsade det 

sociala livet och var ett hinder för att träffa vänner eller utföra sportaktiviteter.  

Deltagarna uttryckte rädsla för att inte hitta någon plats att urinera på då de inte 

var hemma, vilket begränsade vistelser utanför hemmet. Några av männen 

beskrev även att de var rädda för att människor i omgivningen skulle besväras 

av urinlukt omkring dem (Iygin et al., 2011). 
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5.4 Stöd 

I en studie av Willener och Hantikainen (2005) förklarade männen att 

relationen till partnern, hälsa och familj var de viktigaste områdena för att 

uppleva livskvalitet. Relationen till partnern och dennes stöd beskrevs som 

betydelsefullt för att känna självsäkerhet. I en kvantitativ studie av Matthew et 

al. (2014) upplevde deltagarna att familjens stöd var som störst två månader 

efter genomförd radikal prostatektomi (RP), men deltagarna upplevde ett 

minskat stöd över tid. Emotionellt välmående var som sämst en månad 

postoperativt men återhämtades därefter successivt. Ett år efter ingreppet 

upplevde deltagarnas att den emotionella hälsan var tillbaka vid det 

preoperativa utgångsvärdet. 

I en annan studie av Hedestig et al. (2005) beskrev de flesta deltagarna att de 

fick mycket stöd från anhöriga och familj. Däremot upplevde några deltagare 

att familj och närstående inte behövde veta allt då vissa tankar och känslor var 

bäst att hålla inombords. För att hantera oro och ångest efter radikal 

prostatektomi hittade några deltagare nya aktiviteter i syfte att rikta tankar och 

känslor till nuet. Exempel på sådana aktiviteter var att lyssna på musik, vistas i 

naturen, arbeta med någonting meningsfullt eller att umgås med anhöriga. 

Andra menade att ensamtid var en strategi för att hantera oro och ångest, då det 

hjälpte till att flytta tankarna bort från sjukdomen.  

Enligt Willner och Hantikikainen (2005) uttryckte deltagarna önskan att 

fortsätta leva sitt liv som de gjorde innan ingreppet. Förutom god hälsa beskrev 

deltagarna att stöd från familj var viktigt. Många uttryckte önskan och behov 

av att få umgås med sin fru och sina barnbarn. Deltagare med partner upplevde 

att de fick ett starkt stöd, som grundade sig i öppenhet och omtanke med 

ömsesidig förståelse för varandra. Det beskrevs vara viktigt att diskutera 

sexualitet med sin partner. Avlägsnandet av cancern hade ingett lugn och 

dämpat ångest eller oro. Livet upplevdes vara säkrare och mindre oförutsägbart 

och rädslan för att dö i förtid var inte längre ett överhängande hot (Willner & 

Hantikikainen, 2005). 
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5.5 Resultatsammanfattning 

I resultatet beskrev deltagarna inkontinens som hinder för sociala och fysiska 

aktiviteter. Inkontinensen kunde påverka deltagarnas sexliv negativt och leda 

till försämrad upplevd livskvalitet. Erektil dysfunktion var en vanlig 

förekommande komplikation efter radikal prostatektomi, vilket kunde resultera 

i minskad känsla av maskulinitet och förlust av identitet. Deltagarna beskrev att 

tid och stöd från familj samt egen tid var viktigt för att uppleva livskvalitet 

efter ingreppet.  

6. Diskussion 
Syftet med diskussionen är att förtydliga och redogöra för de konsekvenser 

resultatet kan ha för klinisk verksamhet och forskning (Henricsson, 2012). 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt Henricsson (2012) ska en metoddiskussion med god vetenskaplig kvalitet 

innehålla en reflektion om de styrkor och svagheter arbetet innehåller. 

Författarna valde att göra en litteraturstudie i syfte att sammanställa tidigare 

genomförd forskning. Datainsamlingen gjordes i Cinahl och Medline som båda 

är databaser inriktade på forskning inom omvårdnad. Henricsson (2012) menar 

att studiens trovärdighet ökar genom användandet av flera databaser, då det 

resulterar i en bredare sökning. Genom användandet av mer än en databas 

förhöjdes studiens trovärdighet då ett större antal relevanta artiklar kunde 

identifieras. Författarna kunde ha använt sig av fler databaser, som exempelvis 

PsycINFO, för att ytterligare utvidga sökningen. Författarna gjorde 

bedömningen att mättnad nåtts genom sökning i enbart två databaser.  

6.1.1 Sökord 

Sökorden som användes i sökningen hämtades i Cinahl Headings respektive 

Mesh-termer i Medline. Sökorden kombinerades även med vissa ord i fritext. 

Efter ett antal sökningar identifierades nya sökord genom de nyckelord som 

funnits i lästa artiklar. Genom att använda sig av identifierade nyckelord i 

sökningarna blev resultat mer relevant och exakt. Enligt rekommendationer 

från biblioteket kunde termen ”Quality Of Life” användas för att hitta artiklar 

som beskrev känslor, upplevelser och bemötande. Därför valde författarna att 

använda den söktermen i artikelsökningen, trots att begreppet livskvalitet inte 

förekommer i studiens syfte. En negativ aspekt med att söka på begreppet 
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”Quality Of Life” är att det resulterar i enbart kvantitativa artiklar, vilket inte är 

eftersträvansvärt vid författandet av en kvalitativ studie.  

6.1.2 Avgränsningar och begränsningar 

Författarna försäkrade sig om att enbart artiklar av god vetenskaplig kvalitet 

användes i resultatet genom att enbart inkludera artiklar som var ”peer 

reviewed”. Genom användandet av denna begränsning kunde författarna veta 

att artiklarna var granskade av andra forskare. 

Artiklarna skulle beskriva mäns upplevelser efter genomförd prostatektomi och 

vara publicerade mellan åren 2005-2017. Kristensson (2014) beskriver att 

litteraturstudier bör använda sig av aktuell forskning. Författarna valde därför 

att begränsa årtalen som artiklarna publicerats inom mellan åren 2005-2017 för 

att få med aktuell forskning. Begränsningen syftade även till att minska antalet 

artiklar som annars blev allt för omfattande. Författarna kan ha gått miste om 

relevanta artiklar genom användandet av begränsningen.  

Då sökningen med sökorden resulterade i ett stort urval av artiklar beslutade 

författarna sig för att använda den booleska sökoperatoren AND. Enligt 

Henricsson (2012) fungerar AND avgränsande och gör sökningen mer specifik. 

Den booleska sökoperatören OR användes för att bredda sökningen. Genom att 

använda OR expanderades sökningen och sökningens sensitivitet ökade 

därmed (Henricsson, 2012). Studien inkluderade fyra kvalitativa artiklar och 

sex kvantitativa artiklar. Inkluderandet av kvantitativa artiklar kan ses som en 

svaghet i studien då syftet var att beskriva mäns subjektiva upplevelser. Genom 

att inkludera kvantitativa artiklar kan resultatet däremot göras mer 

generaliserbart.  

Författarna valde även att göra en åldersbegränsning på 65 år och uppåt. 

Anledningen till att författarna valde att göra det var för att antalet artiklar blev 

omfattande utan åldersbegränsningen, samt att studien riktar in sig på äldre 

män. Vissa av de artiklar som användes i resultatet inkluderade män som var 

något yngre än 65,  dock valde författarna att ta med de artiklarna då de 

bedömdes svara till syftet. Författarna är medvetna om att artiklar som 

motsvarade syftet kan ha missats på grund av åldersbegränsningen. 
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Ett förslag är att inför nästa studie fokusera på yngre mäns upplevelser efter 

genomförd radikal prostatektomi, i syfte att få en mer övergripande bild av 

ämnesområdet. Det gjordes även en språkbegränsning där enbart artiklar 

skrivna på svenska och engelska inkluderades. Begränsningen var nödvändig 

då författarna var tvungna att förstå artiklarnas innehåll för att undvika 

feltolkning. Samtliga artiklars innehåll var författat på engelska som inte är 

författarnas modersmål, vilket kan ha resulterat i feltolkningar av resultatet.  

6.1.3 Granskning och analys 

Granskningen och analysen av artiklarna genomfördes gemensamt av båda 

författarna i syfte att öka studiens reliabilitet och trovärdighet (Henricsson, 

2012). Resultatet som identifierades i studierna delades in ett antal kategorier. 

Vissa delar av resultatet passade in under flera kategorier, därför fick 

författarna välja under vilka kategorier de passade bäst in under. Till exempel 

berörde vissa delar både urininkontinens och förändrad identitet.  

6.2 Resultatdiskussion 

I flera av studiernas resultat fokuserade syftet på att beskriva livskvalitet hos 

män efter radikal prostatektomi. I litteraturstudiens resultat framkom det  att 

många män som genomgått radikal prostatektomi kan drabbas av fysiska 

komplikationer. Inkontinens, erektil dysfunktion och psykiska besvär till följd 

av ingreppet är vanligt förekommande. Det mest utmärkande i resultatet är 

känslan av förändrad identitet som kan leda till minskad upplevd värdighet. 

Förlorad kroppskontroll och sexuell funktion har i flera studier visat sig ha en 

negativ inverkan på deltagarnas känsla av maskulinitet. I litteraturstudien 

beskrev Gannon et al. (2010) penetrerande samlag med spontan erektion som 

centralt för det maskulina. För många män är maskulinitet en stor del av 

identiteten. I resultatet beskrevs det genant att prata om impotensen av rädsla 

att uppfattas som inkapabel till sexuell aktivitet. I en studie av Dubbelmann, 

Wildhagen och Dohle (2007) beskrev deltagarna att förmågan till erektion och 

orgasm var kraftigt reducerad. Vidare beskrev männen att deras sexlust och 

tillfredställelse vid samlag var låg. Vidare i litteraturstudien beskrev vissa män 

med inkontinensbesvär att de avstod samlag i rädsla av att deras inkontinens 

skulle besvära partnern, vilket resulterade i negativ påverkan på förhållandet 

(Iyigun et al., 2011).  
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I en studie av Baena et al. (2011) beskrev deltagarna att inkontinens och erektil 

dysfunktion till följd av ingreppet minskade känslan av maskulinitet samt 

ökade känslan av hjälplöshet. Komplikationerna ledde i slutändan till att 

männen upplevde minskad självkänsla. 

Edlund (2015) menar att värdighet är sammanknutet i sociokulturella normer 

med grund i etniska och kulturella rötter. Ett antagande är att vid förändrad 

eller skadad identitet och minskad värdighet kan människans livskvalitet 

påverkas negativt. Vidare beskriver Edlund (2015) att människans värdighet är 

sammanlänkad med känslan för ansvar till andra. Att uppfylla sitt ansvar blir 

då pliktbelagt, där värdighet för den egna individen och till andra uppfylls 

genom ansvarstagande för sig själv och andra människor. Om mannen upplever 

ett ansvar för att lyckas tillfredsställa sin partner vid fullbordat samlag men inte 

lyckas kan självförakt uppstå, vilket i sin tur kan resultera i känslan av minskad 

värdighet och förlust av identitet.   

Utifrån antagande om minskad värdighet, som ett resultat av förändrad identitet 

till följd av fysiska komplikationer, kan mäns livskvalitet påverkas negativt. 

Sundbeck (2013) beskriver att män med erektil dysfunktion upplever psykisk 

påfrestning, vilket även beskrivs i resultatet. Enligt Ternestedt och Norberg 

(2014) präglas människans identitet av livsberättelser som utgörs av bland 

annat erfarenheter, kultur, moral, profession och ett etniskt eller andligt 

förhållningssätt. Lindwall (2015) beskriver att människans kropp utgör den 

identitet och integritet som varje människa uppfattar olika. Vidare förklarar han 

att värdigheten finns djupt begraven i varje människas kropp. I litteraturstudien 

beskrev deltagarna att de kunde acceptera sin sexuella dysfunktion om det 

innebar att hälsan var bibehållen (Hedestig et al., 2005; Iyigun et al. 2011; 

Willner & Hantikainen, 2005). 
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I en rapport utförd av Statens folkhälsomyndighet framkom att sexuell aktivitet 

är viktigt för att människan ska känna livskvalitet oberoende av ålder. 

Livskvalitet beskrivs ha starka kopplingar till fysiologisk och psykosocialt 

välmående (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Män med uteblivet sexliv till följd 

av radikal prostatektomi kan riskera att uppleva försämrad livskvalitet. 

I resultatet beskrev deltagarna att inkontinens associerad till orgasm påverkade 

livskvalitet negativt. Orgasm-associerat urinläckage beskrevs vara 

sammankopplat med depressiva tankar och känslor som hade negativ effekt på 

deltagarnas självförtroende (Nilsson et al., 2011). Enligt litteraturstudien 

beskrev deltagarna att urininkontinens påverkade livet negativt. De beskrev att 

inkontinens låg till grund för sämre självförtroende och kan resultera i 

försämrad livskvalitet (Hedestig et al., 2005; Gannon et al., 2010; Iygin et al., 

2005; Nilsson et al., 2011). Sundbeck (2013) skriver att vid bemötande av 

patienter med försämrad sexuell hälsa efter sjukdom blir sjuksköterskans 

främsta uppgift att skapa förståelse för hur sexualitet kan främja livskvalitet. 

Ett fullbordat penetrerande samlag behöver inte vara den enda formen av erotik 

och sexuell njutning.  

Utifrån det antagandet kan män uppnå sexuell njutning utan penetrerande 

samlag trots orgasm-associerad inkontinens eller erektil dysfunktion. 

Sjuksköterskans roll kan då bli att utbilda patient och anhörig med ett neutralt 

förhållningssätt som syftar till att bevara värdighet och integritet (Sundbeck, 

2013). Enligt World Health Organisation (2006) är sexualitet centralt för 

människan och följer individen genom livet. Sexualitet beskrivs som mer än 

penetrerande samlag och innefattar även möjlighet till närhet, tillgivenhet, 

intimitet, beröring och kärlek. Begreppen är ofta centrala i relationer mellan 

människor (WHO, 2006). Därför skulle avsaknad av sexualitet kunna bidra till 

minskad närhet, tillgivenhet och kärlek som resultat av erektil dysfunktion 

vilket kan påverka livskvalitén negativt.  

Ternestedt och Norberg (2014) beskriver att människan kan uppnå hög 

livskvalitet när vardagliga rutiner följs. Rutinerna inger trygghet för människan 

vars identitet delvis grundas på rutinerna. När sjukdom eller åldrande gör att 

människan plötsligt inte kan följa sina rutiner riskerar identiteten att 
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ifrågasättas. Enligt Hedestig et al. (2005) framkommer det att urininkontinens 

är en komplikation som män beskrev vara mycket besvärande.  

I litteraturstudien beskrev män med stora besvär att de var tvungna att 

regelbundet använda inkontinensskydd och byta kläder. Vidare beskrev vissa 

deltagare att inkontinens begränsade ett socialt och fysiskt aktivt liv (Wang & 

Eriksson, 2014). I litteraturstudien beskrev deltagarna att de inte ville vistas 

utanför sitt hem i rädsla för urinläckage och för att omgivningen ska känna 

lukten av urin (Iygin et al., 2011). Enligt Ternestedt och Norbergs (2014) 

beskrivning är det möjligt att dra paralleller mellan de män vars liv begränsas 

av inkontinens till försämrad livskvalitet.  

I resultatet beskrev Iyigun et al. (2011) i en turkisk kvalitativ studie att 

deltagarna upplevde urinkatetern som obehaglig men visade förståelse för 

behovet av kateter några dagar postoperativt. Vissa deltagare uttryckte oro för 

ökad infektionsrisk samt blödningar relaterat till katetern. Det fanns också en 

stor grupp deltagare som inte blivit informerade om inkontinens som 

komplikation efter radikal prostatektomi. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) är det vårdens skyldighet att informera patienter om möjliga 

utfall för sexuell funktion efter behandling. Patienten ska även bli informerad 

om prognos och risker vid ingrepp, exempelvis att ingreppet kan påverka 

patientens sexualitet. Om studien hade  genomförts i Sverige skulle bristen på 

information till deltagarna stridigt mot svensk lagstadga. Då inkontinens och 

kateterbärande påverkade deltagarnas sexualitet och livskvalitet negativt borde 

en större andel av deltagarna ha blivit informerade om komplikationerna före 

och efter ingreppet.  

Enligt ett pliktetiskt perspektiv bör människan agera med moraliskt ansvar 

utifrån förnuft och rationalitet. Det innebär att människan måste resonera för 

vilket handlande som är det mest förnuftiga och vad som är moraliskt 

försvarbart. Att handla rätt är människans pliktbelagda ansvar (Sandman & 

Kjellström, 2013). Enligt pliktetiken ska sjuksköterskan tillhandhålla rätt 

information och stöttning för optimal återhämtning av patientens hälsa.  

Den yrkesetiska koden för sjuksköterskor grundas i normer och 

ställningstaganden som karaktäriseras av yrket.  
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Koden används som riktlinje vid intresse och värdekonflikter inom 

yrkeskategorin med fokus på ansvarsområden och arbetsuppgifter. Enligt den 

yrkesetiska koden är information och utbildning av patienter en del av 

sjuksköterskans ansvarsområde och arbetsuppgift (Sandman & Kjellström, 

2013). Ett antagande utifrån den yrkesetiska koden är att patienter bör bli 

informerade om behandling, komplikationer och rehabilitering.  

I litteraturstudien beskrev deltagarna behov av stöd efter radikal prostatektomi. 

För att uppleva livskvalitet var relationen mellan familj, partner och egen hälsa 

den viktigaste faktorn. Deltagarna förklarade att stöd från partnern var 

betydelsefullt för att uppleva självsäkerhet i sin nya och förändrade kropp 

(Hedestig et al., 2005; Willner & Hantikainen, 2005).  

Vidare i resultatet beskrev deltagarna att stödet från familj och anhöriga var 

stort, men att vissa känslor och tankar hanterades bäst på egen hand. Andra 

deltagare fann stöttning i naturen, genom att lyssna på musik eller meningsfullt 

arbete (Hedestig et al., 2005). Enligt Kolcaba (2003) kan människan hitta stöd 

genom fysiska eller psykiska upplevelser. De fysiska upplevelserna kan vara 

sömn, törst, ljud, ljus, väldoft och färger som iakttagaren upplever vara vackra. 

De psykiska upplevelserna kan vara av andlig natur, socialt umgänge, familj 

och vårdpersonal som kan bidra till stöd och trygghet. I samtliga studier 

upplevde deltagarna dålig eller ingen stöttning från sjuksköterskan i samband 

med ingreppet, vilket kan tyda på behov av att uppmärksamma detta. I syfte att 

upptäcka sjukdom, riskfaktorer och hälsobesvär som är okända för individen 

kan stora populationer undersökas genom screeningverksamhet.  Syftet med 

screeningverksamhet är tidig diagnostisering och bidragande till snabbare 

behandling med bättre chans för tillfrisknad och överlevnad. 

Screeningprocessen kan även påvisa samband och trender för olika sjukdomar, 

riskfaktorer och hälsobesvär hos olika populationer i samhället (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). En obligatorisk screeningsverksamhet för män 

över en viss ålder kan bidra till att antalet upptäckta tumörer i prostata ökar. 

Det kan medföra tidigare behandling med ökad chans för tillfrisknad samt 

överlevnad. För de patienter som diagnostiseras men inte upplever symtom i 

sitt vardagliga liv kan vetskapen om cancer leda till minskad upplevd 

livskvalitet vilket kan vara ett motargument för screening.  
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6.3 Slutsats 

Studiens resultat visar att ingreppet radikal prostatektomi påverkar patienten 

både fysiskt och psykiskt. Inkontinens och erektil dysfunktion visade sig vara 

vanliga biverkningar som i många fall påverkade männens känsla av identitet 

och värdighet. Majoriteten av männen i studierna upplevde en brist på 

kommunikation och stöd från sjuksköterskan innan och efter ingreppet. De 

deltagare som upplevde att de fått tillräcklig information besvärades inte i lika 

stor utsträckning av biverkningar.  

Studien kan förhoppningsvis vara till nytta för vårdpersonal då den kan bidra 

till en ökad förståelse och kunskap för hur män upplever tiden efter radikal 

prostatektomi. Ökad kunskap och förståelse hos vårdpersonalen kan 

förhoppningsvis leda till att omvårdnaden förbättras samt att framtida patienter 

erhåller rätt information och stöttning efter ingreppet. Sjukvården kan använda 

sig av studiens resultat för att utveckla omvårdnad för patienter som genomgått 

radikal prostatektomi.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Då studien fokuserade på äldre män som genomgått radikal prostatektomi är ett 

förslag att studera yngre män till nästa studie i syfte att få ett bredare 

perspektiv. En studie kan genomföras i syfte att påvisa potentiella skillnader i 

hur yngre män upplever besvären förknippade med radikal prostatektomi 

jämfört med äldre män. I resultatet framkom att männen hade en önskan om att 

få mer information i samband med ingreppet. En studie kan göras i syfte att 

beskriva vilken typ av information och stöd männen vill ha i samband med 

radikal prostatektomi. Vidare forskning kan även fokusera på patienternas 

anhöriga och deras upplevelser i samband med radikal prostatektomi. En 

bredare förståelse för hur anhöriga upplever tiden innan och efter ingreppet kan 

bidra till ökad kunskap om familjefokuserad omvårdnad.  
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Sökmatris – Grundnivå 

Bilaga 1 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa abstrakt 

Urval 3 

Lästa i fulltext 

Urval 4 

Inkluderade 

Cinahl 

2017-01-

26, 12:03 

S1. (MH ”Quality Of Life”) 

Begränsingar: Peer reviewed, 2005-2017, Engelska 

52,256     

Cinahl 

2017-01-

26, 12:10 

S2. (MH ”Prostatic Neoplasms”) OR ”Prostate Cancer” (fritext) 

Begränsingar: Peer reviewed, 2005-2017, Engelska 

18,481     

Cinahl 

2017-01-

26, 12:15 

S3. (MH "Prostatectomy, Radical") OR (MH ”Prostatectomy”) OR ”Radical 

Prostatectomy” (fritext 

Begränsingar: Peer reviewed, 2005-2017, Engelska 

3,363     

Cinahl 

2017-01-

26 ,12:20 

S4. S1 AND S2 AND S3 

Begränsingar: Peer reviewed, 2005-2017, Engelska, Age 65+ 

105 105 35 13 5 

Medline 

2017-01-

26, 13:00 

S1. (MH "Life Change Events") OR (MH “Perception” OR (MH “Quality of Life” 

Begränsningar: Peer reviewed, 2005-2017, Engelska 

104,871     

Medline 

2017-01-

26, 13:05 

S2. (MH “Prostatectomy”) OR “Radical Prostatectomy” (fritext) 

Begränsningar: Peer reviewed, 2005-2017, Engelska 

13,844     

Medline 

2017-01-

26, 13:10 

S1 AND S2 

Begränsningar: Peer reviewed, 2010-2017, Age 65+ 

261 45  11 5 

 

 



Amos Buchert& Pontus Lundstedt 

Självständigt arbete 

Sjuksköterskeprogrammet VT17 

25 

 

Artikelmatris – Grundnivå 

Bilaga 2                        

Sid 1(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Gannon, K., Guerro-Blanco, M., 

Patel, A., & Abel, P. (2010).  

Re-constructing masculinity 

following radical prostatectomy 

for prostate cancer. Aging 

Male, 13(4), 258-264.  

Land: England 

Syftet var att 

undersöka mäns 

försök till att skapa 

och återskapa sin 

maskulinitet efter att 

ha genomgått 

radikal 

prostatektomi  i 

samband med 

prostatacancer 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Deskriptiv design 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha 

genomgått radikal prostatektomi  som 

behandling för prostatacancer. Att de inte 

visade några tecken på återfall under 

intervjutillfället, samt att de var 

engelsktalande. 

Exklusionskriterier: Annan sjukdom som 

kunde påverka deltagarens sexuella funktion.  

beskrivna. 

Urvalsförfarande: En lista på patienter som 

uppfyllde kriterierna förbereddes av två 

specialistsjuksköterskor på mottagningen. De 

män som uppfyllde kriterierna kontaktades 

därefter och tillfrågades om de ville deltaga i 
studien. Av de 13 män som kontaktades 

inkluderades totalt 7.   

Urval: Sju män som genomgått RP 

rekryterades på en urologmottagning.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Analysmetod: Textanalys 

Styrkor: Tydligt formulerat syfte. 

Studiens design finns beskriven. 
Teoretiskt perspektiv finns beskrivet. 

Forskarnas förförståelse finns beskriven. 

Det finns tydliga inklusions –och 

exklusionskriterier. Urvalsförfarandet och 

rekryteringen av deltagare till studien är 
väl beskrivet. Metoden för datainsamling 

är tydligt beskriven. Resultatet är logiskt 

och lätt att följa samt speglar den 

insamlade datan. 

Svagheter: Forskarnas relation till 

deltagarna framkommer ej. Framkommer 

ej om tillräckligt många deltagare 

rekryterades för att uppnå mättnad. 

Analysprocessen är ej tydligt beskriven i 

termer av kodning, kategorisering eller 

tamatisering. 

Fyra huvudsakliga områden som påverkade deltagarnas 

känsla av maskulinitet efter radikal prostatektomi 
identifierades i samband med intervjuerna. Dessa var; 

maskulin identitet och sexuell aktivitet, impotens som 

normativ upplevelse, mental motståndskraft och 

sårbarhet. 
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Artikelmatris – Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 2(10) 

Författare, artikelnsti titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Hedestig, O., Sandman, P., 

Tomic, R., & Widmark, A. 

(2005). 

Living after radical prostatectomy 

for localized prostate cancer: A 

qualitative analysis of patient 

narratives. 

Acta Oncologica, 44(7), 679-686. 

Land: Schweiz 

 

Syftet var att belysa 

upplevelser av att 
leva efter genomförd 

radikal 

prostatektomi för 

lokaliserad 

prostatacancer. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Deskriptiv design 

Inklusionskriterier: Män, 60-69 år gamla 

och diagnostiserade med prostatacancer. De 

var tvungna att ha en PSA-nivå 

(prostataspecifikt antigen) över 10 ng/ml vid 

diagnostillfället, leva i Västerbotten, prata 
svenska och inte ha någon annan kronisk 

sjukdom som kunde påverka deras dagliga 

liv. Deltagarna skulle ha genomgått RP för 

minst 6 månader sedan, högst 3 år sedan. 

Exklusionskriterier: Deltagarna fick inte 
vara släkt med, eller ha någon personlig 

relation till intervjuaren.  

Urvalsförfarande: Deltagarna valdes ut från 

en databas innehållandes registrationsdetaljer 

om prostatacancerpatienter i norra Sverige. 

Urval: 10 män,  61-69 som genomgått 

radikal prostatektomi.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Analysmetod:Innehållsanalys 

Styrkor: Tydligt formulerat syfte. 

Forskarna beskriver sin förkunskaper 
inom ämnet. Forskarnas roll till 

deltagarna beskrivs. Tydliga inklusions –

och exklusionskriterier finns. Relevant 

metod för datainsamling gjordes. 

Analysprocessen är tydligt beskriven. 
Resultatet är logiskt beskrivet och lätt att 

följa, samt speglar den den insamlade 

datan. 

Svagheter: Framkommer ej om 

tillräckligt många rekryterades för att nå 

mättnad. 

Männen led av oro, ångest och längtade efter att livet 

skulle bli som det var innan operationen. Skillnader i 

kroppsfunktion efter radikal prostatektomi inkluderade 

inkontinens och/eller erektil dysfunktion, vilket fick 

patienterna att känna sig som förändrade män Det 

upplevdes att sexlivet försvunnit och att intima relationer 

upphört. De copingstrategier som användes av 

populationen var att hitta nya intressen och fokus i nuet. 
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Artikelmatris – Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 3(10) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Iyigun, E., Ayhan, H., &Tastan, S. 

(2011).  

Perceptions and experiences after 

radical prostatectomy in turkish men: A 

descriptive qualitative study.  

Applied Nursing Research, 24(2), 101-

109.  

Land: Turkiet 

Syftet var att 

definiera 

erfarenheter 

och 

upplevelser 

hos turkiska 

män som har 

genomgått RP 

samt att 

utforska 

synpunkter 

och förslag 

hos män som 

genomgått RP 

efter deras 

utskrivning. 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Deskriptiv design 

Inklusionskriterier: Män som förstod och 

pratade turkiska.  Männen skulle genomgått 

RP för mer än tre månader sedan. 

Exklusionskriterier: Ej tydligt beskriva. 

Urvalsförfarande: Urvalet genomfördes på 

en turkisk urologmottagning mellan januari år 

2006 till april 2007. 

Urval: Totalt 15 män i åldrarna 55 -69 år 

inkluderades i studien. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer. 

 Analysmetod: Textanalys. 

Styrkor: Syftet är tydligt beskrivet. Det 

existerar ett teoretiskt perspektiv. 

Designen finns tydligt beskrivet. 

Urvalsförfarandet är tydligt beskriven.  

Svagheter: Exklusionskriterier ej tydligt 

beskrivna. Ej tydligt om datamättnad 

uppnådd 

Resultatet visade att erektionsproblem och inkontinens 

påverkade männens liv på ett negativt sätt. Vissa 

deltagare upplevde ett försämrat sexliv då de oroade sig 

för urinläckage vid samlag. Inkontinensen resulterade i 

en känsla av förvåning och förlust av kontroll. Deltagare 

var missnöjda med den bristfälliga information de fått 

efter ingreppet. Deltagarna vågade inte fråga efter 

information själva då det upplevdes som genant. 

Inkontinensen upplevdes inte som besvärande hos de 

män som fått tillräckligt med information i samband med 

ingreppet. Vissa deltagare upplevde att användning av 

urinkateter var besvärande och resulterade i oro för 

infektioner och blödningar. 
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Artikelmatris – Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 4(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Köhler, N., Friedrich, M., 

Gansera, L., Holze, S., Thiel, R., 

Roth, S., Brähler, E. (2014). 

Psychological distress and 

adjustment to disease in patients 

before and after radical 

prostatectomy. Results of a 

prospective multi-centre study. 

Land: Tyskland  

Syftet var att 

undersöka den 

psykologiska 

stressen efter radikal 

prostatektomi och 
hur väl patienter 

anpassar sig.  

Metod:Kvantitativ  

Design: Enkätstudie 

Inklusionskriterier: Patienter som ska 

genomgå prostatektomi och för första gången 

diagnostiserats med lokal prostatacancer.  

Urvalsförfarande:  576 patienter som skulle 

genomgå prostatektomi. 

Urval: 329 studiedeltagare deltog i studien då 

övriga ej kunde delta av olika skäl.  

Datainsamlingsmetod: Deltagarna svarade 

på enkäter. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Tydlig formulerat syfte. Design 

av studie tydligt beskriven. Tydligt och 

stort urval. Metod för datainsamling och 

analys väl beskriven. Etiskt 

förhållningssätt beskrivet. Representativ 
population av studiedeltagare för studiens 

syfte.  

 

Svagheter: Ingen tydlig definition av 

psykologisk stress. 

Psykologisk stress påträffades hos 8-20 % med den tyska 

befolkningen som referensgrupp. Urininkontinens var 

faktorn som styrde nivån av psykologisk stress. Studien 

visar på att män är motståndskraftiga för psykologisk 

stress och anpassar väl efter behandling. 8-20 % skulle 

dra fördel av psykologiskt stöd.  
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Artikelmatris–Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 5(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Matthew, A. G., Alibhai, S. M. 

H., Davidson, T., Currie, K. L., 

Jiang, H., Krahn, M., . . . 

Trachtenberg, J.(2014)  

 
Health-related quality of life 

following radical prostatectomy: 

Long-term outcomes. 

 

Quality of Life Research, 23(8), 
2309-2317. 

Land: Schweiz 

 

Att identifiera de 

hälsorelaterade 

områden av 

livskvalitet som 

påverkas mest 
negativt av radikal 

prostatektomi och 

att definiera 

återhämtningen av 

dessa  under en 30 
månaders 

observation. 

Metod: Kvantitativ metod 

 

Design: Kohortstudie 

 

Inklusionskriterier: Patienter med 
prostatacancer som behandlats med radikal 

och fyllt i ett frågeformulär 9 månader innan 

ingreppet.  

 

Exklusionskriterier: 
Patienter som inte kunde läsa eller förstå 

engelska exkluderades. 

 

Urvalsförfarande: Totalt 1,200 patienter 

som genomgått RP mellan 2003 - 2010 på 
University Health Network. Samtliga 

deltagare rekryterades på samma plats och 

blev inte på något sätt lockade att deltaga. 

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick svara 
på enkäter. 

 

Urval: Totalt 1,200 män som genomgick RP 

mellan 2003 – 2010 deltog i studien. 

 

Analysmetod: Statistisk analysmetod 

Styrkor: Tydligt formulerat syfte. Urvalet 

tydligt beskrivet. Analysmetod tydligt 

beskriven. Tydliga inklusions –och 

exklusionskriterier. 

 
Svagheter: Mindre än hälften av 

deltagarna svarade på frågor rörande 

erektil behandling.  

Resultatet visade att sexuell funktion, sexlust, energi och 

blåskontroll var de områden som påverkades negativt 

efter radikal prostatektomi. Inom en 30-månaders period 

hade fungerade dessa områden fortfarande inte som de 

gjorde preoperativt. Sexuell funktion visade sig  vara det 
området som påverkades mest negativt.  
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Artikelmatris – Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 6(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Namiki, S., Ishidoya, S., 

Nakagawa, H., Ito, A., Kaiho, Y., 

Tochigi, T., Arai, Y. (2012). 

 

The relationship between 
preoperative sexual desire and 

quality of life following radical 

prostatectomy: a 5-year follow up 

study.  

Land: Japan  

Att undersöka 

sambandet mellan 

radikal 

prostatektomi och 

livskvalitet i relation 
till preoperativ 

sexuell lust.  

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Beskrivande design 

 

Inklusionskriterier: Män som genomgått 
radikal prostatekotomi.  

 

Urvalsförfarande: 285 patienter som 

genomgått RP.  

 

Urval: 244 patienter  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrkor: Tydlig formulerat syfte. Design 

av studie tydligt beskriven. Tydligt och 

stort urval. Metod för datainsamling och 

analys väl beskriven. Etiskt 

förhållningssätt beskrivet. Representativ 
population av studiedeltagare för studiens 

syfte. Livskvalitet tydligt formulerat.   

Av 244 män hade 52 % hög eller medelhög nivå av 

sexuell lust innan RP och 48 hade låg sexlust. Gruppen 

men hög sexuell lust rapporterade att dom hade låg eller 

ingen sexlust 3 månader  efter  RP som inte återvände.  
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Artikelmatris – Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 7(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Namiki, S., Kaiho, Y., Mitsuzuka, 

K., Saito, H., Yamada, S., 

Nakagawa, H. Arai, Y. (2014). 

 

Long-term quality of life after 
radical prostatectomy: 8-year 

longitudinal study in Japan. 

 

Land: Japan  

Syftet var att 

undersöka patienters 

mäns livskvalite på 

långsikt efter att ha 

genomgått 
prostataektomi.  

Metod: Kvantitativ metod 

 

Design: Beskrivande design 

 

Inklusionskriterier:  Uppföljning på 120 
män 5 år efter radikal prostatektomi.  

 

Urvalsförfarande: Frågeformulär mailades 

ut vid 5 års uppföljningen. 

 

Urval: De som svarade och skickade in 

formulären.  

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick svara 

på tre olika frågeformulär. 
 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Tydligt formulerat syfte. Design 

av studie väl beskriven. Forskarnas 

förförståelse beskriven. 

Stort urval.  

Studiens utformande med frågeformulär.  
Analys väl beskriven. Representativ 

population av studiedeltagare för studiens 

syfte. 

 

Svagheter: Quality of life är intetydligt 
definierat.  

Forskarnas relation till studiedeltagare är 

oklart. 

Vid uppföljningen svarade männen likartat på frågor för 

livskvalitet. Vid den sista uppföljningen uppvisades 

ingen skillnad för män i olika åldrar. Den sexuella 

funktionen var låg efter operation och likartad vid 

uppföljningen. Urinfunktionen ökade och blev bättre 
med tid.  
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Artikelmatris – Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 8(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Nilsson, A. E., Carlsson, S., 

Johansson, E., Jonsson, M. N., 

Adding, C., Nyberg, T. Wiklund, 

N. P. (2011) 

Orgasm-associated urinary 
incontinence and sexual life after 

radical prostatectomy.  
. 

 

Land: Sverige 

Syftet var att 

undersöka prevalens 

av orgasm-

associerad 

inkontinens efter 
radikal 

prostatektomi och 

hur det påverkar den 

sexuella lusten.   

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Tvärstnittstudie 

 

Inklusionskriterier: Män som genomgått 
radikal prostatektomi från 2002-2006  .  

 

Urvalsförfarande: Patienter som uppfyller 

inklusionskriterierna och önskade att delta i 

studien.  
 

Urval: 1288 deltagare svarade på och 

skickade in frågeformulären.  

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick svara 
på ett frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Tydligt formulerat syfte. Design 

av studie väl beskriven. Tydligt urval. 

Stort urval. Analys väl beskriven. 

Forskarnas neutralitet beskriven. Metod 

för datainsamling är väl beskriven. Etiskt 
förhållningssätt beskriven. Stort antal 

deltagare svarade på formulären.  

Representativ population av 

studiedeltagare för studiens syfte. 

 
Svagheter: Frågeformuläret utformades på 

svenska och tar inte hänsyn till människor 

som inte kan svenska. Ålder på 

studiedeltagare är inte beskriven.  

Av 1 288 män var 691 sexuellt aktiva där 268 män 

rapporterade orgasm-associerad urininkontinens där 230 

var annars kontinent.  Av de  422  som inte hade 

symtomen svarade 1.5 % av dom inte kan tillfredsställa 

sin partner. 1.5 % undvek sexuell aktivitet i rädsla av att 
misslyckas och 1.4 % hade sex för sällan.  
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Artikelmatris – Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 9(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Wang, E, Y-H & Eriksson, H-G. 

(2014). 

 

Quality of life and functional 

outcomes 10 years after 
laparoscopic radical 

prostatectomy 

 
Land: Sverige  

Syftet var att 

jämföra QoL och 

funktionsförmåga 

efter 10 år efter 

radikal 
prostataektomi med 

en kontrollgrupp 

som matchar i ålder 

och region.  

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Beskrivande design 

 

Inklusionskriterier: Män från regionen som 
genomgått laparaskopisk radikal 

prostatektomi mellan 1999-2003.  

 

Urvalsförfarande: 63 män som genomgått 

LRP i regionen (Stockholm)  
 

Urval: 49 män som lämnade in 

frågeformulär.  

 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick 
svara på ett frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistiskanalys 

Styrkor: Tydlig formulerat syfte. Design 

av studie tydligt beskriven. Tydligt och 

stort urval. Metod för datainsamling och 

analys väl beskriven. Etiskt 

förhållningssätt beskrivet. Representativ 
population av studiedeltagare för studiens 

syfte.  

 

Svagheter: Enbart 60 % svarade på 

enkäten. Studiedeltagarna var begränsade 
till en region. Litet urval.  

86 % av studiedeltagarna hade inget urinläckage i 

jämförelse med 88 % i kontrollgruppen- Enbart 24 % av 

studiedeltagarna hade fortfarande sexuell aktivitet 10 år 

efter prostatektomi. Det var ingen skillnad av 

livskvalitet på 4/5 enkäter mellan LRP och 
kontrollgruppen. 44 % i LRP gruppen upplevde större 

ängslan än kontrollgruppen med 22%.    
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Artikelmatris–Grundnivå 

Bilaga 2 

Sid 10(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev, design 

 

Värdering Resultat 

Willener, R., & Hantikainen, V. 

(2005). 

 

Individual quality of life 

following radical prostatectomy in 
men with prostate cancer.  

 

Urologic Nursing, 25(2), 88-100. 

 

Land : Schweiz 

Syftet med studien 

var att undersöka 

den individuella 

livskvalitén hos män 

som genomgått 
radikal 

prostatektomi för 

prostatacancer. 

Metod: Kvalitativ metod 

 

Design: Beskrivande design 

 

Inklusionskriterier: 
Männen skulle ha genomgått RP 3 - 4 

månader innan studiens början. 

De skulle bo hemma och inte vara inlagda på 

sjukhuset efter operationen. 

De skulle kunna uttrycka sig på tyska. 
De skulle vara i tillräckligt god fysisk och 

psykisk hälsa för att kunna medverka i en 

intervju. De gav sitt skriftliga medgivande att 

deltaga i studien.   

  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Urval: 11 män med prostatacancer i åldrarna 

58-70 , som genomgått RP 3 till 4 månader 
innan studien. 10 män var gifta och en var 

sambo. Fem av dem var anställda och de 

övriga sex var pensionerade.   

 

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: Tydligt formulerat syfte. 

Deltagarna fick själva beskriva sina 

upplevelser istället för att svara på 

förbestämda frågor. Urvalet tydligt 

beskrivet.  
 

Svagheter: Resultatet förväntades inte 

vara universellt godkänt då livskvalitet är 

en subjektiv upplevelse som påverkas av 

olika situationer. Jämförelsen mellan 
resultaten försvårades av inga andra 

studier inom urologi använt sig av det 

mätinstrument som användes.  

 

 

 

De 11 deltagarna nämnde totalt 55 områden av 

livskvalitet, som de sedan beskrev och namngav. De 

ovan nämnda 55 områdena inom livskvalitet 

reducerades till dessa områden: hälsa, aktivitet, familj, 

förhållande med en partner, autonomi, självständighet, 
hobby, ekonomisk säkerhet och sexualitet. Hälsa, familj 

och förhållande var de faktorer som hade störst påverkan 

på männens livskvalitet. Generellt upplevde deltagarna 

att de hade en hög livskvalitet. Impotens och 

inkontinens verkade inte påverka deltagarnas livskvalitet 
nämnvärt. 
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