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Sammanfattning 
Bakgrund: Prostatacancer är den cancerdiagnos som är vanligast förekommande bland män. 
Vid misstanke om prostatacancer genomgår männen ett flertal undersökningar. Vid fynd av 
tumör genomgår dem lämplig behandling för den utbredning som tumören visar. Mannen kan 
genomgå livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande.   
 
Syfte: Att beskriva mäns upplevelse av att leva med prostatacancer. 
  
Metod: En litteraturstudie genomfördes med systematiska sökningar, vilket gav 10 
vetenskapliga artiklar av hög kvalité. De databaserna som användes var CINAHL plus with 
full text, MedLine och PsycINFO. Integrerad analys användes för att sammanställa resultatet.  
 
Resultat: I litteraturstudien framkom fyra kategorier: förändring i vardagen, förändring av 
maskulinitet, behovet av information samt tankar om framtiden. Förändring i vardagen 
innebar bland annat urininkontinens och sexuell dysfunktion. Biverkningar av behandling för 
prostatacancer resulterade i känslor som förlust av manlighet och ett reflekterade kring 
innebörden att vara man. Männen upplevde informationsbrist, de uppgav att de ville ha mer 
information angående behandlingarnas biverkningar. Männen uppgav känslor som ångest, 
förtvivlan, rädsla och hopp.  
 
Slutsats: Män upplever behandlingens biverkningar olika, det förändrar vardagen för många 
och det upplevs finnas en informationsbrist mellan männen och vårdgivaren. Männen 
upplever lidande under deras sjukdomsprocess.  
 
Nyckelord: Män, patient, prostatacancer och upplevelser.  
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1. Bakgrund.  
1.1 Prostatacancer 
Prostatan är en körtel som ligger under urinblåsan. Körteln börjar växa i puberteten på grund 
av testosteron som är ett manligt könshormon. Prostatacancer uppkommer när cellerna i 
prostatan börjar förändras (Adami et al., 2006). Globalt och i Sverige är prostatacancer den 
cancerdiagnos som är vanligast förekommande bland män. Prostatacancer är den fjärde största 
sjukdomen världen över, i Sverige är det den sjukdom som orsakar flest antal dödsfall hos 
män. Åldersgruppen för dödsfall är mellan 65–84 år. Prostatacancer utvecklas under lång tid 
och de som avlider av sjukdomen kan ha levt med diagnosen i mer än 10 år 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Faktorer som påverkar prostatacancer är bland annat hög 
ålder och om det förekommer i familjen (Adami et al., 2006). De senaste åren har dödligheten 
i prostatacancer minskat (Socialstyrelsen, 2018) på grund av att de flesta patienter 
diagnostiserats tidigare med hjälp av screening av prostataspecifik antigen (PSA). 
Överlevnadsprognosen är vanligtvis bra vid upptäckt av prostatacancer i ett tidigt skede 
(Lehto, Aromaa & Tammela, 2018).  
 
1.2 Symtom 
Det finns både fysiska och psykiska symtom vid prostatacancer (Baker, Dennistom, Smith & 
West, 2005). Symtom som kan uppstå är urininkontinens och nedsatt sexuell funktion 
(Calbraith, Hays & Tanner, 2012). Urininkontinens kan ge besvärliga fysiska symtom genom 
täta urinträningar, svag urinstråle, svårt med toalettbesök och att under natten behöva gå på 
toaletten flertal gånger (Adami et al., 2006). Andra fysiska symtom som kan uppkomma vid 
prostatacancer är minskad energi, trötthet, svårigheter att somna och problem som påverkar 
sexlivet. Ett psykiskt symtom är oro inför hur framtiden ska se ut (Baker et al., 2005).  
 
1.3 Diagnostisering 
Vid misstanke om prostatacancer går patienten igenom flertal undersökningar exempelvis 
rektalpalpation, ultraljud med biopsi och ett blodprov där PSA-värdet analyseras (Adami et 
al., 2006). Vid en rektalundersökning undersöks prostatan via ändtarmen. Om det finns en 
tumör kan rektalundersökningen visa på om den har spridit sig till organ som ligger nära 
prostatan och kan mäta och se omfattningen kring tumören. Vid ultraljud förs det in en 
ultraljudssändare i ändtarmen för att se prostatan och om det förekommer en tumör. För att 
fastställa diagnosen prostatacancer utförs en biopsi. Med hjälp av ultraljud tas vävnadsprov 
från prostatan med en tunn nål och för att se om det förekommer cancerceller analyseras 
vävnadsprovet. PSA är ett äggviteämne som finns i sekretet som utsöndras i samband med 
sädesuttömning som kommer ifrån prostatakörteln. PSA finns även fritt i blodet och det finns 
PSA som är bundet till bärarprotein vilket är ett särskilt äggviteämne. Om PSA-värdet är 
förhöjt utförs en vidare undersökning med ultraljud och biopsi. Det är bra att följa PSA-värdet 
hos äldre män för vid stigande ålder ökar prostatan i storlek vilket leder till ökade PSA-värden 
(Adami et al., 2006).   
 
1.4 Behandling och biverkningar  
Det finns olika typer av behandlingar för prostatacancer. Behandlingsmetod beror på om om 
tumören är lokalt belägen i prostatakörteln eller metastaserad (tumören har spridits till andra 
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organ). Komplikationsrisker, effekt på livskvalitet och patientens egna önskemål bör tas i 
beaktan vid val av behandlingsmetod (Adami et al., 2006).     
 
Kirurgi är den vanligaste behandlingsmetoden, radikal prostatektomi innebär borttagning av 
hela prostatakörteln. Kirurgin kan utföras genom titthålsoperation (laparaskopi), 
robotassisterad laparaskopi eller öppen kirurgi. Efter att genomgått en av 
behandlingsformerna ovan, kan patienten få biverkningar som impotens vilket innebär förlust 
av erektionsförmåga och inkontinens (Adami et al., 2006). Inkontinens uppstår när en av 
sfinktermusklerna tas bort kring urinröret ihop med prostatan, det blir då svårt att hålla tätt 
(Ko & Sawatzky, 2008). Den erektila kapaciteten kan försvinna efter operationen om de 
nerver som styr erektionen skadas, 88 % brukar få erektil dysfunktion och hos ca 75 % av 
patienterna kan tillståndet kvarstå i mer än fem år (Albugh, 2010). 

Strålbehandling är en annan behandlingsmetod. Det finns yttre strålbehandling och inre 
strålbehandling (brachyterapi) och en kombinationsbehandling av de två. Den yttre 
behandlingen är en strålning vilken är tredimensionell och organanpassad då den formas 
utefter prostatan. Genom det dödas tumörcellerna då deras DNA skadas. Vid prostatacancer 
kan yttre strålning kombineras med brachyterapi. Brachyterapi kan ges som enda behandling. 
Brachyterapi ger hög stråldos mot prostatan utan att riskera att omkringliggande organ får 
högstrålning. Biverkningarna av strålning kan bland annat vara trötthet och ökat antal 
toalettbesök med urineringsbesvär. Bevara erektionsförmågan är möjligt vid denna 
behandlingsmetod (Adami et al., 2006).    
 
Är tumören aggressiv kan hormonbehandling i injektions- eller tablettform startas före 
strålbehandlingen. Hormonbehandling kan genomföras som medicinsk kastrering eller genom 
en kirurgisk kastration. Denna behandling används till stor del för patienter med spridd 
prostatacancer. Syftet med behandlingen är att förhindra produktionen av det manliga 
hormonet testosteron, hormonet som gör att tumören växer. Vid kirurgisk kastration opereras 
testiklarna bort och på så vis slutar testosteronet att produceras och prostatacancer motverkas. 
Medicinsk kastration innebär att mannens testosteronproduktion avtar med hjälp av läkemedel 
som hämmar produktionen av testosteron i hjärnans hormoncentra. Läkemedlet ges som 
injektioner eller i tablettform. Biverkningarna kan visas genom värmevallningar, liknande 
som kvinnor får vid klimakteriet. Kapaciteten för att genomföra ett samlag kan avta eller 
slutas helt och den sexuella lusten kan minska. Vissa män kan även påverkas psykisk av 
behandlingarna (Adami et al., 2006).    
 
1.5 Lidande 
Begreppet lida innebär att plågas, strida och utsätta sig för något. Det kan även innebära 
försoning, något positivt och meningsbärande. Utifrån patientens perspektiv beskriver 
Eriksson (1994) att det finns tre grundbegrepp för att klargöra lidande, de är livslidande, 
vårdlidande och sjukdomslidande. Att plågas, ett elände, att behöva tåla och att genomgå 
prövningar är ur patientens perspektiv att känna lidande. Livslidande förklaras som en 
dramatisk omställning i patientens livssituation. Omställningen kan leda till att patienten 
förändrar sina tankar om villkor att leva, framkallar tankar runt döden och påverkan på sociala 
aktiviteter, alltså omställningen kan påverka patientens psykologiskt. Vårdlidande innebär att 
patienten känner informationsbrist angående sin sjukdom eller inte känner sig sedd. 
Vårdlidande innebär relationen mellan patienten och vårdpersonalen, att patienten inte får den 
omvårdnaden från vårdpersonalen som önskas. Lidandet som uppkommer i relation till 
behandling och sjukdom är sjukdomslidande. Lidandet kan innebära olika smärtor, rent 
kroppsligt eller det själsliga och andliga lidandet. Kroppsligt lidande innebär de kroppsliga 
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symtom patienten har fått efter behandling och sjukdom. Själsligt och andliga lidande kan 
patienten uppleva genom en känsla av skuld, skam och förnedring från sin behandling eller 
sjukdom (Eriksson, 1994). 
 
1.6 Problemformulering  
I Sverige är prostatacancer den cancerdiagnos som orsakar flest dödsfall hos män. Under den 
första tiden från att diagnos ställs är det mycket som sker i männens liv, behandlingar och 
uppkomst av biverkningar skapar förändringar i vardagen. Som sjuksköterska är det viktigt att 
ta del av den kunskap som finns, för att kunna ge god omvårdnad till män med prostatacancer, 
det gäller både det fysiska och psykiska. För att förbättra sjuksköterskans möjligheter att ge 
individanpassad omvårdnad behövs ökad kunskap och förståelse av hur det är att leva med 
prostatacancer.  

2. Syfte 
Studiens syfte var att beskriva mäns upplevelse av att leva med prostatacancer.  

3. Metod 
3.1 Design  
En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes med en deskriptiv design. Det 
innebär att den vetenskapliga litteraturen valdes ut från det valda området, granskades kritiskt 
och sammanställdes systematiskt.   
 
3.2 Sökstrategi 
Databaserna som valdes ut för att söka fram vetenskaplig litteratur, som svara på syftet var 
CINAHL plus with full text, MEDLINE och PsycINFO. Artiklarna togs fram med hjälp av 
databasernas ämnesord och sökord i fritext. Utifrån syftet valdes meningsbärande orden män, 
patienter, prostatacancer och upplevelser ut och översattes till engelska samt ämnesord i var 
och en av databaserna.  
 
Ämnesord i CINAHL plus with full text som valdes var: life experience, prostatic neoplasms 
och patients. I fritext söktes experience*, prostate cancer* och patient*. Valda ämnesord i 
MEDLINE var: life change events och prostatic neoplasms och i fritext söktes experience och 
patient. I PsycINFO var ämnesorden: patients och i fritext söktes experience*, ”prostatic 
neoplasms” och ”prostate cancer”. Sökning i fritext gjordes för att utvidga sökningen, sökning 
med trunkering (*) för att få fram fler böjningsformer av orden och sökning med citattecken 
(”) för att markera en fras. Booelska operatorer användes för att kombinera fritextord och 
ämnesorden, de som användes var AND och OR. Peer reviewed, engelska artiklar, artiklar 
publicerade mellan 2010–2018 och män över 18 år valdes ut för att begränsa sökningarna 
(Bilaga 1).  
  
3.3 Urval 
Inklusionskriterier för studien var kvalitativa artiklar som beskrev män som har/haft 
prostatacancer.  
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Urvalet utfördes i tre steg utifrån Kristensson (2014). I det första steget lästes sammanlagt 823 
titlar. De titlar som ansågs vara relevanta för syftet i studien gick vidare till det andra 
urvalssteget. I steg två lästes abstrakt på de utvalda artiklarna, vilket resulterade i 86 stycken. 
Av de 86 lästa abstrakten gick 25 artiklar vidare till urvalssteg tre och lästes i sin helhet och 
kvalitetsgranskades. Författarna läste först artiklarna enskilt för att sedan diskutera och ta ett 
gemensamt beslut om vilka artiklar som skulle tas med i studien. Slutligen valdes 10 stycken 
artiklar ut som svarade mot litteraturstudiens syfte (Bilaga 2 – Artikelmatris).  
 
3.4 Datainsamling/Granskning 
Från databassökningen valdes 25 artiklar ut för kvalitetsgranskning. De granskades utifrån 
Kristenssons (2014) frågeställningar för studier med kvalitativ metod. Till att börja med 
kontrollerades om syftet i artikeln var tydligt. Studiens design, urval, tillvägagångssätt för 
urvalet och datainsamlingsmetoden undersöktes i metoddelen. Granskningen av resultatet 
kontrollerade om den insamlade datan stämde med resultatet och visade att strukturen och 
enkelheten att följa resultatet fanns. Av de 25 artiklarna som lästes svarade 10 stycken mot 
syftet och inklusionskriterier och bedömdes vara av hög kvalité och 15 stycken exkluderades 
på grund av brister i kvalitén.  

3.5 Bearbetning och analys  
Först lästes artiklarna igenom av båda författarna enskilt, för att få en övergripande 
uppfattning av resultatinnehållet. Likheter och skillnader identifierades i artiklarna. Därefter 
sattes innehållet som relaterar till varandra från artiklarnas resultat ihop och bildade olika 
kategorier. Kategorierna formades utifrån studiens syfte.  
Resultatet från studiens artiklar sammanställdes till en helhet, vilket Kristensson (2014) 
beskriver som en integrerad analys.  
 
3.6 Forskningsetiska övervägande  
Vid ett forskningsprojekt är det betydelsefullt att fokusera på forskningsetiska frågor. Det kan 
tillämpas genom användning av fyra principer, rättviseprincipen, inte skada-principen, 
nyttoprincipen, och autonomiprincipen. Rättviseprincipen innebär att deltagarnas delaktighet 
ska ske på samma förutsättningar och att ta hänsyn till att alla behandlas jämlikt. Inte skada-
principen innebär att metoden och miljön där studien genomförs ska vara säker för deltagarna 
för att undvika att någon skadas. Inte bara fysiskt utan att bland annat ta hänsyn till sekretess 
och lagstiftning. Nyttoprincipen innebär att forskningen ska vara till nytta och inte skada eller 
besvära deltagarna. Autonomiprincipen innebär att deltagarna har rätt till självbestämmande, 
frivillighet att delta i studien och att de får avböja sin medverkan utan påföljd och utan 
förklaring (Kristensson, 2014).  
 
Helsingforsdeklarationen tydliggör forskning på människor med etiska riktlinjer. 
Deklarationen menar att forskning ska ta hänsyn till fördelar och risker för både samhället och 
individ och utifrån informerat samtycket (WMA, 2018). Helsingforsdeklarationen inriktar sig 
på att inte skada, att bevara deltagarnas integritet och deras rätt till självbestämmande och 
information. De inriktar sig dessutom på att forskning ska följa aktuell lagstiftning och ska 
granskas av en oberoende kommitté, en etikprövning (Kristensson, 2014).  
 
De artiklar som valts ut var samtliga etiskt godkända. Ur artiklarnas resultatdel togs allt 
resultat med under bearbetningen som svarade mot litteraturstudiens syfte. För att undvika 
egna värderingar i artiklarnas resultatdelar användes en objektiv läsning.  
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4. Resultat  
Resultatet bygger på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Studierna har utförts i Australien, 
Central- och Sydamerika, Irland, Kanada, Kaukasien (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien & 
Ryssland), Mexico, Norge, Sverige, Turkiet och USA. Fyra kategorier presenteras, som 
sammanställer mäns upplevelse av att leva med prostatacancer (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Översikt av resultatets kategorier och de vetenskapliga artiklarnas resultatinnehåll.  
Kategorier  Förändring i 

vardagen 
Förändring av 
maskulinitet  

Behovet av 
information  

Tankar om 
framtiden  

Carter, C., et al. 
(2011) 

X  X X  

Ervik, B., & 
Asplund, K. (2012) 

X X X X 

Ettridge, K.A., et 
al. (2018). 

 X X X 

Ferräo, L., et al. 
(2017). 

X X X X 

Gater, A., et al. 
(2011). 

X X   

Ivigun, E., et al. 
(2011). 

X X X  

Krumwiede, K.A. 
(2012). 

X X X X 

Waller, J., & 
Pattison, N. (2013). 

X X X X 

Walsh, E., & 
Hegarty, J. (2010). 

X X X  

Wennick, A., et al. 
(2017 

X X X X 

 
4.1. Förändring i vardagen  
Att diagnostiseras med prostatacancer beskrevs som svårhanterat av många män (Walsh & 
Hegarty, 2010) och det var en blandning av chock och sorg (Krumwiede, 2012; Waller & 
Pattison, 2013). Många uppgav att de kände oro inför eventuella biverkningar av behandling 
(Krumwiede, 2012). De uppgav att efter diagnosbeskedet kände de acceptans och att de skulle 
överleva cancern (Waller & Pattison, 2013; Wennick, Jönsson, Bratt & Stenzelius, 2017). 
 
Männen upplevde fysiska biverkningar efter genomförda behandlingar (Krumwiede, 2012). 
Exempelvis svettningar, ömma bröstvårtor, gastrointestinala problem, förändring i vikt och 
aptit (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe & Neville, 2011; Ervik & Asplund, 2012; 
Ferräo, Luiz & Marielene, 2017; Gater et al., 2011; Krumwiede, 2012). Tröttheten var något 
som påverkade genom att det blev en begränsning i livet, de orkade inte med de dagliga 
aktiviteterna och delta i sociala sammanhang. De upplevde även trötthet på grund av nattliga 
toalettbesök (Krumwiede, 2012). Vid avancerad (obotlig) prostatacancer var smärtan ett 
problem då det påverkade männen, de var tvungna att få medicinering med smärtlindring för 
att göra det hanterbart (Carter et al., 2011; Gater et al., 2011).  
 
Något de flesta upplevde var problem med urinfunktionen efter behandling vilket påverkade 
livskvalitén (Carter et al., 2011; Ivigun, Ayhan & Tastan, 2011; Krumwiede, 2012; Walsh & 
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Hegarty, 2010). En av biverkningarna som till stor del påverkade det sociala livet och 
begränsade vardagen var urininkontinens (Carter et al., 2011; Ivigun et al., 2011). Efter 
operationen fick männen en urinkateter under en period som var en konstant påminnelse om 
prostatacancern. Katetern var ett moment i behandlingen de upplevde som jobbigt men var 
tvunget att hanteras. Deltagarna hade blivit varnade innan katetersättningen att det kunde vara 
påfrestande, de upplevde mer stress och känsla av pinsamhet än vad de förväntat (Ivigun et 
al., 2011; Krumwiede, 2012). Urinkatetern kunde orsaka infektion, blödning och irritation 
runt införingsstället av katetern (Ivigun et al., 2011). Avlägsnandet av katetern kom som en 
chock och de upplevde urininkontinens för första gången. Chocken uppstod för att de inte 
visste att de skulle bli inkontinenta efter operationen. Några var medvetna om urininkontinens 
men var inte beredda på den urinmängd som kom (Ivigun et al., 2011; Krumwiede, 2012; 
Walsh & Hegarty, 2010). Urininkontinensen upplevdes som generande, skamligt och pinsamt 
(Ferräo et al., 2017; Ivigun et al.,2011; Walsh & Hegarty, 2010). Det sociala livet begränsades 
och kände känsla av isolering, de kunde inte utföra de aktiviteter som de brukade göra som 
sportaktiviteter, bjuda hem vänner och gå ut utanför hemmet (Carter et al., 2011; Ferräo et al., 
2017; Ivigun et al., 2011) på grund av urinläckage (Carter et al., 2011; Ivigun et al., 2011; 
Waller & Pattison, 2013). När de gick utanför hemmet var det ett ständigt tänkande på var 
närmsta toalett fanns (Carter et al., 2011; Ivigun et al., 2011). Många män använde sig av 
inkontinensskydd (Carter et al., 2011; Ervik & Asplund, 2012; Ferräo et al., 2017; Ivigun et 
al., 2011; Walsh & Hegarty, 2010; Wennick et al., 2017). I flera studier beskrivs att de fick 
känslan av att vara barn igen, att använda blöjor som exempelvis deras barnbarn gjorde 
(Ivigun et al., 2011; Walsh & Hegarty, 2010; Wennick et al., 2017). På grund av inkontinens 
fanns det risk att det läckte igenom inkontinensskydden och kunde börja lukta, det fick dem 
att vilja sköta hygienen mer noggrant (Ferräo et al., 2017; Ivigun et al., 2011; Walsh & 
Hegarty, 2010). För att förebygga inkontinensen försökte männen dricka mindre, undvika 
alkohol och att inte dricka i samband när de skulle sova (Walsh & Hegarty, 2010). Nattliga 
toalettbesök påverka sömnen och ledde till minskad energi under dagen (Ferräo et al., 2017).   
 
4.2. Förändring av maskulinitet  
Biverkningar av behandling för prostatacancer resulterade till känslor av förlust av manlighet 
(Ferräo et al., 2017; Waller & Pattison, 2013). Det gjorde att de började reflektera innebörden 
av att vara man (Ervik & Asplund, 2012). Deltagarna uppgav känsla av att leva i en 
kvinnokropp (Waller & Pattison, 2013; Wennick et al., 2017). Att upprätthålla manlighet 
genom att inte gråta och hålla känslorna inom sig uppgavs var svårt (Walsh & Hegarty, 2010). 
Personerna i studien upplevde att de blev generade av att prata med vårdpersonal om problem 
de hade, samtidigt ville de ha hjälp av dem (Ivigun et al., 2011). Ett märkbart problem som 
togs upp var den sexuella dysfunktionen (Carter et al., 2011; Ervik & Asplund, 2012; Ettridge 
et al., 2018; Ferräo et al., 2017; Gater et al., 2011; Ivigun et al., 2011; Krumwiede, 2012; 
Waller & Pattison, 2013; Wennick et al., 2017), den blev påverkad vilket medfödde oro och 
obehag (Ferräo et al., 2017; Ivigun et al., 2011; Waller & Pattison, 2013).  
 
Att förlora den sexuella funktionen upplevdes som förnedrande och skapade frustration för 
männen (Ferräo et al., 2017; Ivigun et al., 2011). Svårighet att upprätthålla eller få erektion 
var en av anledningarna att inte söka sexuell intimitet (Ettridge et al., 2018; Waller & 
Pattison, 2013). Personerna uppgav att deras sexuella liv påverkats negativ, att den sexuella 
lusten minskat, påverkan på förhållandet och att inte kunna gå in i nya relationer. Det 
påverkade självkänslan (Ervik & Asplund, 2012; Ettridge et al., 2018; Ivigun et al., 2011; 
Wennick et al., 2017). En del valde att äta läkemedel för att få erektion, behandlingen 
fungerade för några, medan det för andra inte blev någon förbättring (Waller & Pattison, 
2013). Kostnaden för behandlingen kunde vara ett problem för individerna, de övervägde om 
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det var värt att behandla den erektila dysfunktionen (Wennick et al., 2017). I flera studier 
framkommer det att männen accepterade att den sexuella funktionen blivit nedsatt eller 
försvunnit, av männen som accepterade situationen hade de flesta barn eller levde i ett 
förhållande där båda accepterade problemet då de hittat nya sätt för intimitet (Ervik & 
Asplund, 2012; Ivigun et al., 2011; Krumwiede, 2012; Wennick et al., 2017). De uppgav det 
tråkigt att förlora förmågan att få erektion samtidigt som de accepterade det för att få ett 
förlängt liv (Ervik & Asplund, 2012; Ivigun et al., 2011).  
 
4.3. Behovet av information  
Behovet av information om prostatacancer och vad det innebar blev inte uppfyllt 
(Krumwiede, 2012; Carter et al., 2011). För att lindra rädslan sökte de mer information hos 
bland annat medicinsk personal och internet (Ettridge et al., 2018; Krumwiede, 2012). 
Personerna uppskattade stödgrupper där de kunde dela erfarenheter med andra män i liknande 
situationer (Ervik & Asplund, 2012; Ettridge et al., 2018). De upplevde att de ville ha mer 
information om urininkontinens, sexuell dysfunktion, behandling och biverkningar (Ivigun et 
al., 2011). En av biverkningarna som kunde uppstå efter behandling var urininkontinens, 
vilket de önskade mer information om. Informationen om urininkontinens upplevdes olika av 
männen (Ivigun et al., 2011; Waller & Pattison, 2013; Walsh & Hegarty, 2010). Några av 
männen upplevde att det var mycket information att ta in under den preoperativa fasen och 
svårt att bearbeta den informationen. Andra män tyckte en detaljerad information saknades 
gällande den känslomässiga och praktiska sidan att hantera urininkontinens (Walsh & 
Hegarty, 2010). De som fick information om urininkontinens från vårdpersonal var nöjda och 
kände sig bekväma med urininkontinens efter behandling, medan de som inte fått 
informationen istället fick negativa erfarenheter (Ivigun et al., 2011). Informationen om PSA-
screening varierade, de som tagit del av den upplevde att de förstod innebörden ifall det skulle 
påvisa en avvikelse i blodsvaret. De som inte fått information förstod inte innebörden och 
tolkningen av resultatet (Carter et al., 2011; Ervik & Asplund, 2012; Waller & Pattison, 
2013). Informationen om prostatacancer var otillräcklig och männen upplevde att sjukdomen 
inte prioriterades i samhället (Wennick et al., 2017). De upplevde att människor undvek prata 
med dem om sjukdomen och samhällets förståelse för prostatacancer gjorde att de kände att 
de inte kunde prata öppet om det (Ervik & Asplund, 2012; Ferräo et al., 2017). 
 
4.4. Tankar om framtiden   
Männen beskrev att de ändrade värderingar, prioriteringar och mål efter att de diagnostiserats 
med prostatacancer (Krumwiede, 2012) och de ställde in sig på överlevnad (Waller & 
Pattison, 2013; Wennick et al., 2017). De uppgav en känsla av rädsla att få diagnosen 
beskedet då de inte hade märkt några symtom (Ferräo et al., 2017) och känt sig friska innan 
de fick diagnosen (Krumwiede, 2012). De uppgav känslor som ångest, förtvivlan, rädsla, 
hopp, (Ferräo et al., 2017) ensamhet och isolering (Ettridge et al., 2018). I flera studier 
uppgav deltagarna att de hade tankar på döden (Ettridge et al., 2018; Ferräo et al., 2017; 
Wennick et al., 2017), de betonade vikten av en positiv attityd för att undvika mörka tankar 
(Ervik & Asplund, 2012). Efter beskedet med prostatacancer diagnosen upplevde de att livet 
inte kunde tas för givet (Wennick et al., 2017) och det påverkade många aspekter i männens 
liv (Ettridge et al., 2018). De beskrev sårbarhet och att det var en chock att bli diagnostiserad 
med prostatacancer (Krumwiede, 2012). För de som blivit av med cancern upplevde rädsla för 
återkomst av cancern. Det fanns i tankarna hela tiden och orsakade bekymmer och de 
upplevde sårbarhet (Waller & Pattison, 2013; Wennick et al., 2017).   
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4.5 Resultatsammanfattning  
Sexuell dysfunktion och urininkontinens var det som påverkade männen mest efter 
behandling. Biverkningar av behandling ledde till att en del kände förlust av maskulinitet. De 
upplevde trötthet på grund av urininkontinens, de behövde gå upp under natten för 
toalettbesök. Vardagen förändrades då männen upplevde fatigue som hindrade dem i 
vardagen genom att de inte kunde göra dagliga aktiviteter och delta i sociala sammanhang 
som de kunnat göra innan. De upplevde rädsla och oro för urinläckage när de skulle utföra 
olika aktiviteter. Några fick information från vårdpersonal och då ansågs sig mer bekväma 
med den nya situationen än de män som inte fått tillräckligt med information. De tyckte att de 
fått för lite information angående prostatacancer, behandling och biverkningar. De upplevde 
att deras psykiska mående blev påfrestat och uppgav känslor som ångest, förtvivlan, rädsla, 
ensamhet, isolering och hopp. Samtidigt beskrev männen vikten av att tänka positivt för att 
undvika mörka tankar. 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie genomfördes, vilket är ett bra arbetssätt för att få en översikt av relevant 
kunskap. Den kunskap som sammanställs av vetenskaplig litteratur kan komma att användas i 
praktiken och bidra till bland annat förändrade arbetssätt (Kristensson, 2014). En empirisk 
studie med intervjuer skulle kunna tillföra studien en större förståelse genom att männen 
berättade fritt om sina upplevelser och att studien skulle få ett större djup (Kristensson, 2014). 
Det är inte genomförbart på grund av att studenter inte tillåts intervjua patienter. 
Litteraturstudiens resultat bygger på 10 kvalitativa artiklar. Den kvalitativa metoden fokuserar 
på personens egna perspektiv och på det som studerats. Vilket visar personernas erfarenheter, 
upplevelser eller tankar (Kristensson, 2014). Kvantitativa artiklar var inte vid intresse på 
grund av att det är en metod som innebär standardiserade mätmetoder och statistik vilket visar 
förekomst, likheter och skillnader (Kristensson, 2014). Då studiens syfte var att beskriva 
mäns upplevelse av att leva med prostatacancer inkluderades bara kvalitativa artiklar som 
inriktade sig på upplevelser, erfarenheter och tankar (Kristensson, 2014). I några studier som 
inkluderades i litteraturstudien togs det upp anhörigas upplevelse. De valdes ändå att 
inkluderas då det var lätt att urskilja anhörigas och männens upplevelser från varandra. 
 
Databaserna som användes var CINAHL plus with full text, MedLine och PsycINFO. De 
består av vetenskaplig litteratur med inriktning på medicin, omvårdnad och psykologi 
(Forsberg & Wengström, 2016). Först översattes sökorden genom Svensk MesH. Därefter 
söktes de översatta orden i varje databasämnesordlista tillsammans med fritextsökning och 
Booleska sökoperatorer. De ord som var synonymer med varandra kombinerades med OR, 
därefter kombinerandes OR sökningarna med AND. Det resulterade i relevanta vetenskapliga 
artiklar till studien. Meningen med sökorden är att de ska vara sensitiva så att de kan 
identifiera väsentlig litteratur och ta bort det som inte svarar till syftet (Kristensson, 2014). 
Indexord innebar att litteratursökningen blev specifik. För att få fler artiklar används 
fritextsökning som inte var beroende till indexorden (Kristensson, 2014). De Booleska 
sökoperatorer OR och AND användes för att kombinera sökningen. OR användes för att få en 
utvidgad sökning. AND gör att sökningen blir begränsad och ger ett smalare resultat 
(Forsberg & Wengström, 2016). Begränsningar användes för att få aktuella artiklar till studien 
(Kristensson, 2014). Två begränsningar som inkluderades i litteraturstudien var engelska 
artiklar och artiklar publicerade mellan 2010–2018. Engelska artiklar valdes på grund av att 
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engelska är ett språk som författarna behärska och tidsperioden på grund av att få aktuella 
studier av hög kvalité.  
 
Granskningsprocessen genomförde författarna genom att läsa utvalda titlar, abstrakt och 
fulltext av vetenskapliga artiklarna som valts ut. Tillsammans valdes de artiklar ut med högst 
kvalité som svarade på studiens syfte och inkluderade det studien ville uppnå, med hjälp av en 
kvalitativ granskningsmall (Kristensson, 2014), genom det förstärks tillförlitligheten. Det är 
för att se kvalitén och trovärdigheten i de kvalitativa studierna (Kristensson, 2014). Fulltexten 
läste båda författarna på varsitt håll, objektivt synsätt användes för att egna tolkningar inte 
skulle påverka resultatet. I litteraturstudiens resultat finns inte egna tolkningar, utan bara 
tolkningar baserat på vad som togs upp i artiklarna vilket ökar litteraturstudiens verifierbarhet 
(Kristensson, 2014).  
 
Enligt Kristensson (2014) finns det inte bestämt hur många artiklar som ska inkludera i 
litteraturstudien. En styrka i studien var att det valdes ut 10 stycken artiklar med hög kvalité 
och svarade på studiens syfte. 15 stycken artiklar exkluderades på grund av brister i kvalitén.  
Tillförlitligheten ökade i litteraturstudien genom att handledning genomfördes med 
triangulering. Kristensson (2014) beskriver att triangulering innebär att studien tolkas och 
analyseras tillsammans i grupp, detta resulterar till att resultatet stärks genom att resultatet 
tolkas utifrån flera personer. En svaghet i studien var att många fritextsökningar genomfördes. 
En fritextsökning ökar sökningsresultatet men det kan ge fler artiklar som inte är relevanta till 
studien (Kristensson, 2014).  
 
Utifrån Kristensson (2014) metod för integrerad analys sammanställs resultatet i studien. På 
det viset kunde läsarna förstå och bedöma resultatet på ett enkelt och överskådligt sätt.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
I litteraturstudien framkom det fyra kategorier: förändring i vardagen, förändring av 
maskulinitet, behovet av information och tankar om framtiden. De kategorierna besvarar 
mäns upplevelse av att leva med prostatacancer. I resultatdiskussionen kommer 
urininkontinens, maskulinitet och behovet av information att diskuteras.  
 
Urininkontinens påverkade männens vardag (Carter et al., 2011; Ivigun et al., 2011) och 
upplevdes som generande, skamligt och pinsamt (Ferräo et al., 2017; Ivigun et al., 2011; 
Walsh & Hegarty, 2010). De använde sig av inkontinensskydd och de var medvetna om att 
det kunde läcka igenom inkontinensskydden och börja lukta. Det fick dem att sköta hygienen 
noggrant (Ferräo et al., 2017; Ivigun et al., 2011; Walsh & Hegarty, 2010). Urininkontinens 
påverkade deltagarnas sociala liv och till isolering då de inte ville delta i sociala sammanhang 
och aktiviteter (Carter et al., 2011; Ferräo et al., 2017; Ivigun et al., 2011). I en studie av 
Appleton et al. (2015) beskrivs hur de lärde sig kontrollera sin urininkontinens, exempelvis 
genom att de drack mindre när de umgicks i sociala sammanhang. I en annan studie framkom 
det att männen vägrade låta urininkontinens hindra dem i vardagen, de fortsatte resa och delta 
i aktiviteter som exempelvis att spela golf (Milne, Spiers & Moore, 2008). Deltagarna uppgav 
i studien av Milne et al. (2008) att de var medvetna om att urininkontinens skulle uppstå men 
inte att det skulle komma den urinmängd det gjorde. I en studie av Hedestig, Sandman, Tomic 
och Widmark (2005) använde de inkontinensskydd dagligen på grund av urinläckage. 
Däremot rapporterade Milne et al. (2008) att de flesta undvek att använda inkontinensskydd, 
de klagade över skydden och istället kom de på egna lösningar, exempelvis att använda 
toalettpapper.  
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Vår tolkning är att männen upplever lidande i sjukdomsprocessen vilket Eriksson (1994) 
förklarar genom att livslidande är en dramatisk omställning i patientens livssituation. 
Förändringen kan göra att de får tankar om döden eller att det påverkar sociala aktiviteter. Det 
kan förändra männens tankar kring att fortsätta leva.  
 
I litteraturstudien framkom det att sexuell dysfunktion var något som påverkade självkänslan 
hos männen (Ervik & Asplund, 2012; Ettridge et al., 2018; Ivigun et al., 2011; Wennick et al., 
2017). Även andra studier har visat på att prostatacancer påverkar måendet negativt (Milne et 
al., 2008) och förändrar mäns maskulinitet (Appleton et al., 2015). Milne et al. (2008) menar 
att de upplevde ångest över att inte kunna uppnå eller upprätthålla erektion och de ville inte 
acceptera den sexuella dysfunktionen då samlag var en viktig del. Däremot uppgav en del att 
eftersom de var äldre accepterade dem situationen (Appleton et al., 2015; Milne et al., 2008). 
I litteraturstudiens resultat framkom det att männen erhållit känsla av förlust av manlighet 
(Ferräo et al., 2017; Waller & Pattison, 2013) och att de reflekterade över vad det innebar att 
vara en man (Ervik & Asplund, 2012). Det styrks i en studie av Hedestig et al. (2005). 
Deltagarna i litteraturstudien uppgav känslor av att de levde i en kvinnokropp (Waller & 
Pattison, 2013; Wennick et al., 2017) och i en annan studie av Appleton et al. (2015) beskrev 
de att de kände sig osäkra. Appleton et al. (2015) beskriver också att männen accepterade 
förlust av maskuliniteten på grund av att hälsan var viktigare. Att cancern var borta var det 
som var betydelsefullt (Milne et al., 2008).  
 
I litteraturstudien framkom det att männen var i behov av mer information om biverkningar 
som urininkontinens och sexuell dysfunktion, samtidigt uppgav de deltagare som fått 
information om biverkningarna sig vara nöjda med den informationen (Ivigun et al., 2011). 
Enligt en tidigare studie av Hedestig et al. (2005) fick män med prostatacancer inte någon 
information angående de biverkningarna. I en annan studie önskade deltagarna mer 
professionell hjälp till att klara av den sexuella dysfunktionen, de uppgav vikten av att 
inkludera männens partner i rådgivningen (Milne et al., 2008). I litteraturstudiens resultat 
framkom det att deltagarna uppskattade stödgrupper (Ervik & Asplund, 2012; Ettridge et al., 
2018) vilket stärks av Hedestig et al. (2005) där de utryckte att de ville kommunicera med 
andra män i samma situation. Informationsbrist angående sjukdom och bristande 
kommunikation mellan patient och vårdpersonal var något som gav upphov till vårdlidande 
för männen (Eriksson, 1994). Att patienterna inte känner sig sedda eller inte får den 
omvårdnad från vårdpersonal som önskas kan också innebära vårdlidande. Eriksson (1994) tar 
även upp att sjukdomslidande i relation till behandling kan uppfattas som smärta både 
kroppsligt och själsligt för personerna. En reflektion är att männen har rätt till den information 
de är i behov av, för att kunna ta beslut om behandling och få insikt hur biverkningarna kan 
påverka framtiden.  
 
Enligt Pellmer Wramner, Wramner och Wramner (2017) beskrevs att det fanns 
hälsoskillnader mellan personer med olika etnicitet och kultur. Personer med 
funktionsnedsättning är ur hälsosynpunkt en utsatt grupp och det är viktigt att 
funktionsnedsättningen inte påverkar hälsan negativt. I litteraturstudien var en av 
funktionsnedsättningarna hos männen med prostatacancer sexuell dysfunktion (Carter et al., 
2011; Ervik & Asplund, 2012; Ettridge et al., 2018; Ferräo et al., 2017; Gater et al., 2011; 
Ivigun et al., 2011; Krumwiede, 2012; Waller & Pattison, 2013; Wennick et al., 2017). 
Svårighet att upprätthålla eller att få erektion var en av anledningarna att inte söka sexuell 
intimitet (Ettridge et al., 2018; Waller & Pattison, 2013), vilket påverkade männen negativt 
genom att förhållandet med deras partner påverkats eller gjorde att de inte ville gå in i nya 
relationer (Ervik & Asplund, 2012; Ettridge et al., 2018; Ivigun et al., 2011; Wennick et al., 
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2017). Upprätthålla manligheten genom att inte gråta och hålla känslorna inom sig uppgavs 
vara svårt (Walsh & Hegarty, 2010). De började reflektera innebörden av att vara man (Ervik 
& Asplund, 2012) och uppgav känslan av att leva i en kvinnokropp (Waller & Pattison, 2013; 
Wennick et al., 2017). I tidigare studier stärks det att manligheten påverkades genom förlorad 
sexuell förmåga (Bokhour, Clark, Inui, Sillman & Talcott, 2001). Det fick personerna att 
tänka på frågor kring självkänslan samt deras identitet som man (Phillips et al., 2000). En 
tolkning är att litteraturstudiens resultat baseras på studier från olika länder. Studierna visar att 
män upplever liknande känslor kring sexuell dysfunktion trots kulturella aspekter skiljer sig 
åt. Att personer vill upprätthålla manlighet genom att inte visa känslor och samtidigt känna 
sig osäker med sexuell dysfunktion skulle kunna påverka livssituationen till ett sämre 
mående. När könsorganet som utmärker en man ur ett genusperspektiv inte fungerar genom 
erektil funktion är ett antagande att osäkerhet inte är ovanligt och det finns risk för social 
isolering.  
 
Enligt ICNs etiska kod ska varje individ mötas med respekt där kulturella rättigheter 
inkluderas. Oberoende av kultur, nationalitet, trosuppfattning eller politiska åsikter. Patienten 
har rätt till lämplig information för att kunna ge ett godkännande till vård, behandling eller att 
använda rätten till att avstå behandling. Informationen behöver vara kulturell anpassad till 
patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I litteraturstudien framkom att männen hade 
likande upplevelser om prostatacancer angående information och behandling. Trots att 
personerna kom från olika länder med olika kulturer blev det ingen skillnad.  
 
Kristensson (2014) beskriver för att göra en litteraturstudie på grundläggande nivå behöver 
inte uppsatsen genomgå en formell etisk prövning. Litteraturstudien behöver dock ta 
ställningstagande till forskningsetiska frågeställningar, de artiklar som är med i 
litteraturstudien ska vara etisk försvarbara. I litteraturstudien är samtliga artiklar som har 
inkluderats i studien etiskt godkända. Författarna har diskuterat artiklarna tillsammans och de 
har granskats etiskt vilket ökar överförbarheten då artiklarnas resultat representeras i 
litteraturstudien (Kristensson, 2014).  

6. Slutsats 
Mäns upplevelse av att leva med prostatacancer visar att de upplever behandlingens 
biverkningar olika. Urininkontinens och sexuell dysfunktion är det som förändrar vardagen 
mest hos männen. Det framkommer att det finns informationsbrist mellan männen och 
vårdgivare och att det är ett sjukdomstillstånd som inte talas om.  Männen upplever 
livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande i sjukdomsprocessen enligt Eriksson (1994). 
Livslidande innebär en dramatisk omställning i patienters liv och kan framkalla tankar om 
döden och påverkar sociala aktiviteter. Vårdlidande kan uppkomma genom informationsbrist 
och bristande kommunikation mellan patient och vårdpersonal. Behandling kan leda till 
sjukdomslidande och kan uppfattas som smärta både kroppsligt och själsligt för personerna.   

7. Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning 
I litteraturstudiens resultat framkommer det att män med prostatacancer är i behov av 
information. Deltagarna uppger att information saknas kring biverkningar efter behandling. 
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Om sjuksköterskor kan få fördjupad kunskap om vad som önskar för information kan det 
underlätta både för patient och sjuksköterskorna. De kan få den information de behöver och 
saknar för att vara förberedda på vad exempelvis behandlingar kan ge för biverkningar.  
 
Förslag till fortsatt forskning är att öka kunskapen inom vården, av männens upplevelser av 
att leva med prostatacancer. Bland annat koppla ihop manlighet med värdighet och att 
sjuksköterskorna får mer kunskap om hur männen upplever sin situation för att undvika att 
kränka männen. Egna upplevelser från män med diagnosen prostatacancer kan ge en bra 
grund till förbättringsarbete. Att fortsätta forskningen genom en empirisk studie med 
intervjuer är ett alternativ. Männen får då berätta öppet om hur de upplever sjukdomen.  
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(* = dubbletter) 
 
Databas Sökord Resultat 

Antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Lästa 
artiklar 

Urval 4 
Utvalda 
artiklar  

Cinahl 
Datum: 
2018-04-02 

S1. (MH ”Life 
Experiences”) 

17,994     

 S2. 
Experience* 
(fritext med 
trunkering) 

308,086     

 S3. (MH 
”Prostatic 
Neoplasms”) 

22,703     

 S4. Prostate 
cancer* (fritext 
med 
trunkering) 
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”Patients”) 
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 S6. Patient* 
(fritext med 
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1,503,191     
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1,184     

 S13. S7 AND 
S8 AND S9  
Begränsningar: 
Peer 
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English 
Language, 
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Begränsningar: 
Peer 
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English 
Language, 
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All adult 
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Datum: 
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S1. Experience 
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 S4. Patient 
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Begränsningar: 
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386     

 S9. S3 AND 
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Begränsningar: 
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All adult, 
English 
Language 
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PsycINFO 
Datum: 
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Experience* 
(fritext med 
trunkering) 

601,468     

 S2. (DE 
“Patients”) 

25,853     

 S3. “Prostatic 
Neoplasms” 
(fritext)  

1,434     
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(fritext)  
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Peer Reviewed 
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 S8. S1 AND 
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Reviewed, 
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Language 
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Language,  
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Artikelmatris                                                                                                                                                                                                      Bilaga 2   
Sid. 1(10)                                                                                   

 
Författare  Syfte  Metod och design Värdering Resultat  

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., 
DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A-J. 
(2011). The supportive care needs of 
men with advance prostate cancer. 
Oncology Nursing Forum, 38(2), 189–
198. doi:http://dx.doi.org/ 
10.1188/11.ONF.189-198   
 
Kanada.  
 
 
 

Att bättre förstå de prioriterade 
stödjande vårdbehoven hos män med 
avancerad prostatacancer. 

Kvalitativ, beskrivande studie.  
 
Inklusionskriterier: 
Män med hormonkänslig och hormon-
refraktär prostatacancer separat på grund 
av skillnader i deras hälsa.  
Exklusionskriterier: 
 
Urvalsförfarande: 
Författarna rekryterade deltagare genom 
urologiernas kontor, tidningar, tv – 
annonser, lokala 
prostatacancerstödgrupper och ett 
centralt väst Ontario-cancercentrum.  
   
Urval: 
12 män med hormonkänslig 
prostatacancer och 27 män med 
hormonrefraktär prostatacancer. Alla var 
födda på mitten av 70-talet.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Fokusgrupper. Individuella intervjuer.  
Allt inspelades och transkriberades. 
 
Analysmetod:   
Tematisk analys.  
 

Styrkor:  
Innehåller många citat.  
 
Författarna samlade data tills ingen ny 
information erhölls.  
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier redovisades inte.  
 
Datainsamlingen gick inte som de 
planerat.  
 
Intervjun utfördes 7–8 år efter diagnos.  
 

Männen upplevde problem med 
urinfunktionen.  
 
Männen upplevde förändringar i sin 
funktionella förmåga på grund av 
sjukdomens framväxt.  
 
Männen upplevde ett behov av 
information och diagnos, behandling och 
framtid.  
 
Männen upplevde emotionella känslor 
om deras framtid. 



  

Sid. 2(10) 
 

Författare  Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Ervik, B., & Asplund, K. (2012). Dealing 
with a troublesome body: A qualitative 
interview study of men’s experiences 
living with prostate cancer treated with 
endocrine therapy. European Journal of 
Oncology Nursing, 16(2), 103-108. 
doi:http://dx.doi.org/ 
10.1016/j.ejon.2011.04.005  
 
Norge. 

Att visa hur män med prostatacancer 
upplevde kroppsliga förändringar och hur 
dessa förändringarna påverkar det 
dagliga livet.   

Kvalitativ fenomenologisk hermeneutisk 
studie.  
Inklusionskriterier: 
Deltagarna var tvungna att ha 
diagnostiserats inom de senaste fyra åren. 
De skulle kunna tala och förstå norska. 
Män som fick hormonbehandling.   
Exklusionskriterier: 
De deltagarna som var för oroade på 
grund av deras nuvarande livssituation.  
Urvalsförfarande: 
Personalen på endokrin- och urologiska 
avdelning skickade ut brev till potentiella 
patienter, patienter ombads att skicka 
tillbaka svarsbrev, de som uppfyllde 
kriterierna inkluderades i studien.  
Urval: 
Bortfall: 31 män blev inbjudna att delta, 
21 män exkluderades på grund av att de 
inte uppfyllde kriterierna. 
10 stycken män som var under 
hormonbehandling för lokaliserad eller 
avancerad prostatacancer inkluderades i 
studien.  
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer.  
Analysmetod:  
Fenomenologisk/hermeneutisk 
innehållsanalys.   

Styrkor: 
Bra metod för att få bra beskrivningar 
från patienter för att förstå deras 
livssituation.  
 
Innehåller många citat från intervjuerna.   
 
Svagheter: 
Att det bara var en sorts behandling i 
studien.  
  
Intervjuerna genomfördes i två 
omgångar, på grund av allvarlig sjukdom 
hos en av forskarna.  
 
Ålder på deltagarna framgick ej. 

Männen upplevde oro över att cancers 
skulle sprida sig till andra organ.  
 
Männen upplevde oro över information 
om behandlingen och att det var ett 
jobbigt samtalsämne med andra 
människor.   
 
Männen upplevde att urininkontinensen 
påverkade deras vardag, nattlig urinering 
påverkade sömnen. Vissa deltagare 
behövde ha kateter.  
 
Männen upplevde att maskuliniteten och 
den sexuella lusten försvann på grund av 
impotens.  
 
Männen upplevde att andra biverkningar 
påverkade deras mående, som 
brösttillväxt, svettningar, trötthet och 
minskad muskelstyrka. 
 
Männen upplevde att de var tvungna att 
tänka positivt för att inte förfalla i mörka 
tankar och depression 



  

Sid. 3(10)  
 

Författare  Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Ettridge, K.A., Bowden, J.A., Chambers, 
S.K., Smith, D.P., Murphy, M., Evans, 
S.M., Roder, D., & Miller, C.L. (2018). 
”Prostate cancer is far more hidden…”: 
Perceptions of stigma, social isolation 
and help-seeking among men with 
prostate cancer. European Journal of 
Cancer Care, 27(2), 1-1. 
doi:http://dx.doi.org /10.1111/ecc.12790  
 
Australien 
 

Att ge en djupgående insikt om männens 
erfarenheter av prostatacancer, särskilt: 
upplevd stigma och självkänsla, social 
isolering, ouppfylld behov och 
hjälpsökande. 

Kvalitativ beskrivande studie.  
 
Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle ha fått diagnos eller 
behandling för prostatacancer under det 
senaste året, de skulle vara 18 år eller 
äldre och ha kapacitet att ge informerat 
samtycke.  
 
Exklusionskriterier:  
Framgår inga kriterier.  
 
Urvalsförfarande:  
Potentiella deltagare bjöds in av antingen 
professionell maknads- och 
socialforskningsrekryteringsbyrå, 
hälsovården eller genom icke-statliga 
organisationer i Australien. Alla 
potentiella deltagare screenades för att 
bli behöriga.  
  
Urval:  
20 stycken deltagare som var äldre än 18 
år.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Halvstrukturerade intervjuer per telefon.  
 
Analysmetod:  
Tematisk analys. 

Styrkor: 
För att styrka trovärdigheten intervjuades 
deltagarna av en erfaren intervjuare. 
 
Innehåller många citat från intervjuerna.   
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier redovisas inte.  
 

Männen upplevde orättvisa att de 
drabbats av prostatacancer då de levt ett 
hälsosamt liv.  
 
Männen upplevde känsla av pinsamhet, 
besvär, ensamhet, social isolering och 
skam mot prostatacancer.  
 
Männen upplevde att biverkningar 
(speciellt urininkontinens och impotens) 
påverkade deras vardag.  
 
Männen upplevde att de kände sig 
missuppfattade när de berättade för andra 
att de hade prostatacancer, att människor 
började undvika dem.  
 
Männen upplevde rädsla för att dö.  
 
Männen upplevde en förlust av 
manlighet och hindrade dem att söka 
sexuell intimitet.  
 
Männen upplevade att de hade fått 
bristande information. 



  

Sid. 4(10)  
 

Författare  Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Ferräo, L., Luiz, A.B., & Marilene, R.P. 
(2017). Men’s experiences with prostate 
cancer. Journal of Nursing, 11(10), 
4157-4164. doi:http://dx.doi.org/ 
10.5205/reuol.10712-95194-3-
SM.1110sup201720  
 
Mexiko och central- och Sydamerika.  
 

 Att beskriva erfarenheterna av män i 
cancerbehandling för prostatacancer. 

 Kvalitativ, deskriptiv, explorativ studie.  
 
Inklusionskriterier:  
Äldre män, oavsett social klass och/eller 
utbildningsnivå, behandlas för diagnosen 
prostatacancer.  
Exklusionskriterier:  
Tidigare behandlats för prostatacancer, 
haft/har metastaser.  
 
Urvalsförfarande:  
Forskare och sjuksköterskor på 
onokologi avdelningen rekryterade 
deltagare.  
 
Urval:  
30 män som genomgår onkologisk 
behandling för prostatacancer på ett stort 
sjukhus i norra delstaten Rio Grande do 
Sul. Åldern varierade mellan 60–82 år. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod:  
Tematisk analys. 
 

Styrkor: 
Innehåller många citat från intervjuerna.  
 
Svagheter:   
Resultatet och diskussionen är skriver 
under samma rubrik. 

Männen upplevde att behandlingen och 
dess biverkningar påverkade deras 
vardag.  
 
Männen upplevde att impotens i början 
av behandlingen äventyrade 
sexualiteten. Det störde och gav upphov 
till oro och den sexuella prestationen 
förändrades vilket gav upphov till 
frustation. Männen upplevde att det 
påverkade den manliga identiteten och 
gav känsla av förlust.  
 
Männen upplevde en rädsla för att vara 
oattraktiv inför deras partners.  
 
Männen uppgav att urininkontinens 
upplevades pinsamt och de var tvungna 
att konstant tillämpa 
försiktighetsåtgärder. De upplevde skam 
och känsla av sorg då vissa var tvungna 
att använda inkontinensskydd.  
 



  

Sid. 5(10) 
 

Författare  Syfte  Metod och design  Värdering Resultat  

Gater, A., Abetz-Webb, L., Battersby, 
C., Parasuraman, B., Mclntosh, S., 
Nathan, F., & Piault, EC. (2011). Pain 
in castration-resistant prostate cancer 
with bone metastases: a qualitative 
study. Health and Quality of Life 
Outcomes, 9, 88. doi:10.1186/1477-
7525-9-88 
 
 
USA 
 

1.) Att undersöka, genom kvalitativ 
forskning, erfarenheterna hos patienter 
med CRPC och benmetastaser, särskilt 
när det gäller patientupplevelser av 
benproblem och resulterande HRQL-
påverkan  
2.) Att bedöma innehållsvaliditeten för 
MPQ-SF PPI och BPI-SF 
"Genomsnittlig smärta" och "Värsta 
smära" -artiklar inom denna population. 
 

Kvalitativ, Grounded Theory.  
 
Inklusionskriterier: 
Diagnos av CRPC (?) som är bekräftad 
med skriftlig bevisning av 
benmetastaser (CRPC M1). Ålder på 
deltagarna var 18 år eller äldre. Männen 
skulle nyligen upplevt bensmärta eller 
benbesvär. 
Exklusionskriterier: 
Okontrollerad eller svårt systematisk 
sjukdom. Bevis av metastaser i centrala 
nervsystemet. Någon betydande klinisk 
sjukdom.  
Urvalsförfarande: 
Deltagarna rekryterades från två 
kliniker och annonser från en 
kommersiell rekryteringsbyrå. 
Urval: 
17 patienter med CPRC. Män mellan 
53–86 år som haft prostatacancer i sju 
år och benmetastaser i 1,7 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer.  
Analysmetod:  
Analys enligt Grounded Therory. 

Styrkor: 
Bra åldersbredd på männen i studien. 
 
Pilotintervju av intervjufrågorna 
 
Svagheter: 
Syftet var inte tydligt redovisat och stod 
inte med i artikelabstraktet. 

Männen beskrev den smärta de 
upplevde på grund av sjukdomen.   
 
Smärtan gjorde att vissa av de 
deltagande männen i studien hade svårt 
att utföra sina dagliga aktiviteter.  
 



  

Sid. 6(10)  
 

Författare Syfte  Metod och design  Värdering Resultat  

Ivigun, E., Ayhan, H., & Tastan, S. 
(2011). Perceptions and experience 
after radical prostatectomy in Turkish 
med: a descriptive qualitative study. 
Applied Nursing Research, 24(2), 101-
109. doi:http://dx.doi.org/ 
10.1016/j.apnr.2009.04.002 
 
Turkiet.  
 

1.! Att definiera erfarenheter 
och uppfattningar av 
turkiska män som har 
genomgått RP och: 

2.! Att utforska synpunkter och 
förslag från män som hade 
genomgått RP om deras 
utsläppsutbildningsinnehåll 

 

Kvalitativ design med en beskrivande 
fenomenologisk metod.  
 
Inklusionskriterier: 
Patienter som hade genomgått RP-
operation vid urologiska avdelningar 
med diagnos av prostatacancer mer än 
3 månader. Kunde tala och förstå 
turkiska. Accepterade deltagande i 
studien.  
 
Exklusionskriterier: 
Framgår inte några kriterier.  
 
Urvalsförfarande: 
Information om studien, och skriftligt 
samtycke erhölls för att göra 
ljudinspelningar.   
 
Urval: 
15 män som uppfyllde 
inklusionskriterier.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade fenomenologiska 
intervjuer.  
Analysmetod:  
Fenomenologiska metodik. 
 

Styrkor: 
Två forskare samarbetade nära vid 
dataanalysen och för att validera 
resultatet.  
 
Två deltagare kontaktades för att läsa 
beskrivningarna om deras personliga 
erfarenheter hade analyserats rätt. Det 
för att uppnå validering.  
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier redovisas ej.  
 
Ålder på deltagarna framgick ej. 

Männen upplevde att det var jobbigt att 
leva med kateter en tid efter att 
genomgått radikal prostatektomi, men att 
det var värt för att leva.  
 
Männen upplevde förlust av kontroll. 
 
Männen upplevde att det sexuella steget 
påverkades negativt.  
 
Vissa män upplevde bristande 
information.  
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Krumwiede, K.A. (2012). The lived 
experience of men diagnosed with prostate 
cancer. Oncology Nursing Forum, 39(5), 
443–50. doi:10.1188/12.ONF.E443-E450 
 
 
Kaukasien (Georgien, Armenien, 
Azerbajdzjan & Ryssland).  
 

Att undersöka den levde erfarenheten av 
prostatacancer ur patientperspektiv 

Kvalitativ design med en beskrivande 
fenomenologisk metod.  
 
Inklusionskriterier: 
Engelsktalande vuxna (62–70 år). Tid 
efter diagnosen ställdes varierade, 
medelvärdet var 2,4 år.  
 
Exklusionskriterier:  
Framgår inga kriterier.  
 
Urvalsförfarande:  
Snöbollsurval.  
 
Urval:  
10 män med prostatacancer mellan 62–70 
år.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer.   
 
Analysmetod:  
Fenomenologisk metodik 

Styrkor:  
Tillförlitlighet av data fastställdes genom 
trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 
bekräftande.  
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier redovisas inte.  
 

Männen upplevde prostatacancer 
orsakade ångest.  
 
Männen beskrev att få information 
hjälpte dem att fatta beslut om 
behandlingsalternativ.  
 
Männen upplevde att impotens och 
urininkontinens påverkade deras 
vardag.  
 
Männen beskriver livsstilsförändring 
av att diagnostiseras med 
prostatacancer 
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Waller, J., & Pattison, N. (2013). Men’s 
experience of regaining urinary 
continence following robotic-assistes 
laparoscopic prostatectomy (RALP) for 
localised prostate cancer: a qualitative 
phenomenological study. Jorunal of 
Clinical Nursning, 22(3/4), 368-378. 
doi:http://dx.doi.org/ 10.1111/jocn.12082  
 
 
USA  
 

Att förstå hur män tolkar sina erfarenheter 
av att återfå kontinens efter robotstödd 
laparoskopiska prostatektomi (RALP). 

Kvalitativ studie med hermeneutisk 
fenomenologi.  
Inklusionskriterier:  
Män 18 år eller äldre med lokalt 
begränsad prostatacancer.  
Män som får primärbehandling med 
robotstödd laparskopisk prostatektomi 
(RALP) som de 12-18 senaste veckorna.  
Definiera sig själv som inkontinent.  
Villig att kunna formulera på engelska 
sina efter-RALP.erfarenheter av att återfå 
kontinens.   
Exklusionskriterier:  
Tidigare behandling för prostatacancer- 
eller godartad prostatahypertrofi. 
Historia om annan cancer.  
Full urinkontinent med inga symtom som 
stör direkt efter KAD-borttagning. 
Direkt eller indirekt fått vård/behandling 
före, peri- eller post-RALP genom att 
undersöka forskare.  
Urvalsförfarande: 
Sju deltagare rekryterades från juli 2010 
till december 2010. Ytterligare deltagare 
anslöts av en urolog eller specialist 
sjuksköterska vid rutinmässig 3 månaders 
uppföljning och introducerades till 
forskaren. De som var intresserade blev 
ombedda att kontakta dem via telefon 
efter RALP för att få en intervju. Skriftlig 
informerat samtycke erhölls från alla 
deltagare innan intervjun genomfördes.  
Urval:Av 83 män uppfyllde 15 
inklusionskriterier. Av de männen valde 
sju av delta i studien. Anledningar från 
icke-svarande relaterade till geografiskt 
läge. Ålder på männen var mellan 57-71 
år.  
Datainsamlingsmetod:  
Djupgående intervjuer.  
Analysmetod: Hermeneutisk 
fenomenologisk textanalys.  

Styrkor: 
Djup insikt i erfarenheter med 
hermeneutisk fenomenologi.  
 
Många citattecken.  
 
Svagheter:  
Bortfall på grund av geografiskt läge. 

Männen upplevde känsla av förlust 
av kontroll och sårbarhet.  
 
Männen upplevde att de kunde 
leva/hantera inkontinensen istället 
för att risken att cancern sprider sig.  
 
Männen upplevde att information är 
en stor del till att känna lite 
kontroll.  
 
Männen upplevde att maskulinitet 
kunde påverkas. 
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Walsh, E., & Hegarty, J. (2010). Men's 
experiences of radical prostatectomy as 
treatment for prostate cancer. European 
Journal of Oncology Nursing Society, 
14(2), 125-33. 
doi:10.1016/j.ejon.2009.10.003 
 
Irland  
 

Att utveckla en inblick i människors 
erfarenheter (som har genomgått RP 
som deras primära 
behandlingsalternativ) vad gäller deras 
prostatacancerupplevelse från den 
tidpunkt då de besökte sin GP 
(allmänläkare / familjeläkare) till tiden 
för intervjun och att beskriva så exakt 
som möjligt från patientens perspektiv 
männens erfarenheter och berättelser 
om deras prostatacancerresa. 
 

Kvalitativ beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: 
Män som hade en historia av RP för 
lokaliserad prostatacancer och som 
pratade engelska var inbjudna att delta i 
studien. 
Exklusionskriterier: 
De som hade upplevt postoperativa 
komplikationer eller som genomgått 
andra behandlingar för sin 
prostatacancer var uteslutna. 
Urvalsförfarande: 
Ett formellt brev, en 
patientinformationsbroschyr som 
beskriver målen för studien och ett 
samtyckeformulär lämnades för varje 
potentiell deltagare. 
Urval: 
Åtta män deltog. Tid sedan operationen 
varierade mellan 14 månader till 15 år.   
Datainsamlingsmetod: 
Inspelade halvstrukturerade intervjuer. 
Analysmetod:  
Tematisk innehållsanalys. 
 

Styrkor: 
Tydliga inklusions och 
exklusionskriterier 
 
De män som blev intervjuade fick god 
tid på sig att berätta om sina 
prostatacancerupplevelser.  
 
Svagheter: 
Resultat och diskussion under samma 
rubrik. 
 
Ålder på deltagarna framgick ej. 

Männen upplevde brist på information om 
prostataspecifikt antigen-prov. 
 
Männens upplevde olika behov av stöd. 
 
Hur männen upplevde tiden efter katetern 
avlägsnades.  
 
Männens upplevelse av erektil 
dysfunktion.   
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Wennick, A., Jönsson, A.K., Bratt, O., 
& Stenzelius, K. (2017). Everyday life 
after a radical prostatectomy – A 
qualitative study of med under 65 years 
of age. European Journal of Onocology 
Nursing, 107-112. doi:http://dx.doi.org/ 
10.1016/j.ejon.2017.08.008  
 
Sverige. 
 

Att belysa hur män under 65 år upplever 
sitt vardagsliv ett år eller mer efter en 
radikal prostatektomi för lokaliserad 
prostatacancer 

Kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Män yngre är 65 år, 12–18 månader 
tidigare genomgått en öppen eller en 
robotassisterande laparoskopisk radikal 
prostatektomi i södra Sverige.  
 
Exklusionskriterier: 
Män som inte talade flytande svenska.  
 
Urvalsförfarande: 
Skriftlig information av sjuksköterskor 
på avdelningen och kontakt via telefon.    
 
Urval:  
19 stycken deltagare i åldrarna 49–65 
år.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Halvstrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Tematisk analys. 
 

Styrkor: 
Intervjuaren hade flera års erfarenhet av 
onkologisk vård. 
 
Intervjuaren jobbade på en annan 
avdelning och hade därmed inte varit 
involverade i någon av männen.   
 
Deltagarna gav ut informerat samtycke 
och kunde dra sig ur studien när de 
ville.   
 
Innehåller många citat från intervjuerna.   
 
Svagheter:  
Alla intervjuer genomfördes av samma 
intervjuare. 

Männen upplevde att urininkontinens 
var obekvämt i början men att de lärde 
sig att leva med det och att impotensen 
var det jobbigaste för dem.  
 
Männen upplevde att de minste sin 
maskulinitet.  
 
Männen upplevde att prostatacancer inte 
prioriterades av samhället eller 
hälsovårdssystemet. 
 
Männen önskar att mer uppmärksamhet 
riktas åt prostatacancer och PSA.   
 
Männen upplevde rädsla för att dö och 
livet inte kunde tas för givet. 
 
Vissa av männen var oroliga att hamna i 
depression.  
 

 


