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Sammanfattning: 

Bakgrund: År 2012 insjuknade 14 miljoner människor i cancer, den vanligaste formen för 

män är prostatacancer. Denna cancerform drabbade 9663 män i Sverige år 2011, det finns 

olika former av behandlingar. Både sjukdomen och behandlingarna kan påverka den sexuella 

funktionen negativt. Sjuksköterskan bör arbeta personcentrerat vid bemötandet av patienter. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva mäns upplevelser av sexuell dysfunktion vid 

prostatacancer. 

Metod: Studien syfte besvarades genom en systematisk litteraturstudie med beskrivande 

design baserad på 11 kvalitativa artiklar. Analysmetoden som användes var manifest 

kvalitativ modifierad innehållsanalys. 

Resultat: Sex kategorier identifierades vilka beskrev patienternas upplevelser i samband med 

sexuell dysfunktion vid prostatacancer. De kategorierna var att välja livet, förändrad 

sexualitet, att bli mindre manlig, förändrade relationer, mäns upplevda hantering av sexuell 

dysfunktion och stöd vid sexuell dysfunktion. 

Slutsats: Männen genomgår en fysisk och psykisk förändring som påverkar livet. 

Vårdpersonal behöver bemöta varje patient utifrån dennes egna preferenser och upplevelser 

av ohälsa samt sjukdom. 
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2. Bakgrund 

2.1 Cancer 

Cancer orsakade år 2012 8.2 miljoner dödsfall i världen, antalet som insjuknade i cancer var 

samma år 14 miljoner och siffran beräknades öka till 22 miljoner inom två årtionden (World 

Health Organisation [WHO], 2014). Enligt Internation Agency for Research on Cancer 

[IARC] (2012) drabbades 7.4 miljoner män och 6.6 miljoner kvinnor av cancer. I Sverige 

ställdes 58000 cancerdiagnoser år 2011, jämnt fördelat mellan könen där de vanligaste 

cancerformerna var prostatacancer hos män och bröstcancer hos kvinnor (Socialstyrelsen, 

2013). 

Orsaker till cancer är relativt okända. De ärftliga faktorerna och rökning har visat sig ha en 

stor påverkan för risken att få cancer (Pellmer, Wramner och Wramner, 2012). Generella 

symtom upplevs av patienterna vid varje cancerform medan de specifika symtomen är 

beroende på vart cancersjukdomen är belägen. De generella symtomen är smärta, trötthet, 

illamående, viktnedgång och feber. Exempel på specifika symtom är epilepsi vid hjärntumör 

och andnöd vid tumör i lungan (Socialstyrelsen, 2013). Är prostatan påverkad ger det upphov 

till andra symtom (Damber & Hugosson, 2012). 

2.2 Prostatacancer 

Prostatan är en körtel som är lokaliserad runt urinröret och har till uppgift att producera ett 

sekret som hjälper spermierna att bli alkaliska för att överleva i vaginans sura miljö 

(Sundbeck, 2013). 

År 2012 fick 1,1 miljoner män diagnosen prostatacancer varav 307 000 avled. Incidensen för 

prostatacancer var 3.9 miljoner mellan åren 2007-2012 (IARC, 2012). I Sverige fick 9663 

män diagnosen prostatacancer år 2011 (Socialstyrelsen, 2013). Incidensen av prostatacancer 

har ökat med 2.1 procent per år de senaste 20 åren men de sista 5 åren har antalet minskat 

(Socialstyrelsen, 2012). Riskfaktorerna för prostatacancer är såsom vid annan cancer hög 

ålder, livsstil, ärftlighet, övervikt, alkohol, rökning och kost (Damber & Hugosson, 2012). 

Prostatacancer ger inga tydliga symtom i ett tidigt skede av sjukdomen (Socialstyrelsen, 

2013). Det är först när tumören blivit större som den kan påverka urinröret och leda till täta 

urinträngningar, svag urinstråle samt svårigheter att tömma blåsan (Damber & Hugosson, 

2012). Om tumören metastaseras till skelettet är även smärta ett troligt symtom 

(Socialstyrelsen, 2013). Yngre män som drabbas av prostatacancer är ofta helt oförberedda på 

sjukdomen (Jonsson, A, Aus, G & Berterö, C, 2009). I en studie av Jonsson et al. (2009) 

beskrevs att männen ville fortsätta leva som de gjort innan diagnosen men blev medvetna om 

döden och hur sårbart livet var vilket gjorde dem ledsna. Det medförde att männen slöt sig för 

omvärlden i grubblerier om hur det skulle påverka livet, integriteten, mannens välmående 

men framförall rollerna i sociala sammanhang. Brock och (Chung 2013) beskrev att patienter 

efter diagnosen upplevde stor oro över ovissheten av cancerprognosen, rädsla för 

behandlingen, minskad livskvalitén och fysisk försämring. 

2.3 Behandling av prostatacancer 

Behandlingen syftar till att minska antalet dödsfall men att samtidigt undvika onödig 

överbehandling. Målet är att patienten själv ska utöva stort inflytande på sin behandling. Vid 

godartade tumörarter och långsamt växande elakartade tumörer sätts inte alltid behandling in. 

Istället följs regelbundna prostata specifika antigen (PSA) prover. PSA proverna ger besked 

om tumören börjar växa vilket indikerar att behandling bör påbörjas. Vid mer aggressiva 

tumörer finns en rad behandlingsmetoder vilka alla har olika biverkningar och påverkar 
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livskvaliten på olika sätt. Därför måste patienten noga tänka igenom sitt beslut tillsammans 

med läkaren (Damber & Hugosson, 2012). 

Radikal prostektomi innebär att patienten opererar bort såväl prostatan som sädesblåsorna 

Förutsättningen för att behandling ska fungera är att sjukdomen inte har spridit sig till andra 

delar av kroppen. Ingreppet kan ske på tre olika sätt, genom ett snitt i nedre delen av magen 

eller vanlig titthålskirurgi eller med hjälp av en robot. De biverkningar som kan uppstå vid en 

operation är erektil dysfunktion, inkontinens och högre risk för ljumskbråck (Damber & 

Hugosson, 2012). Minskad penislängd var en biverkan tolv månader efter operationen, efter 

radikal prostektomi upplevde 60-80 procent av patienterna en minskad sexlust vilket hade en 

påverkan på patienternas livskvalitet (Chung och Brock (2013). Robotteknik användes för att 

minska risken för erektil dysfunktion och inkontinens eftersom den tekniken var mer 

nervsparande (Sundbeck, 2013). 

Strålbehandling är ett annat alternativ vid prostatacancer och syftar till att minska andelen 

cancerceller. Biverkningarna som kan uppstå är urinträngningar, diarré och erektil 

dysfunktion (Damber & Hugosson, 2012). I Chung och Brocks (2013) studie så valde 

patienter strålbehandlingen framför radikal prostektomi i ett försök att behålla den sexuella 

funktionen. 

När prostatacancern har spridits utanför prostatan används ofta en hormonbehandling för att 

hejda vidare utbredning av tumören. Behandlingen syftar till att minska det manliga hormonet 

testosteron. Det sker genom att testiklarna opereras bort, kemisk kastrering, östrogen 

injicering. Vanliga biverkningar är att sexlusten och erektionen försvinner, minskad energi 

och livsgnistan kan försvinna. Värmekänsla, blodvallningar och svettningar är också vanligt 

(Damber & Hugosson, 2012). 

Enligt Chung och Brock (2013) så ger hormonbehandlingen patienterna en känsla av att vara 

mer kvinnlig. Dessutom upplevs psykiska symtom som leder till att självbilden förändras och 

patienter känner ofta en utpräglad trötthet. 

2.4 Sexuell hälsa vid prostatacancer  

WHO (2006) definierar sexuell hälsa: 

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i 

förhållande till sexualiteten och det är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa 

kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl 

som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, 

diskriminering och våld. 

Därmed är sex och sexualitet mer än fortplantning. Sex kan hjälpa patienterna att återhämta 

sig och läka då det ger bekräftelse, njutning och avkoppling. Sexualitet upplevs olika av alla 

människor och det är en del av personligheten vilket vårdpersonal måste beakta vid vård av 

patienter med sexuell dysfunktion. Synen på könen har betydelse för att ge en individuell 

personcentrerad omvårdnad, oavsett kön så bör vården vara individuellt anpassad. När 

sjukdomen påverkar de sexuella förmågorna hotas patientens självbild, upplevelse av hälsa, 

välbefinnande och roller (Hulter, 2004). 

Sexuell dysfunktion är vanligt förekommande vid prostatacancer och behandlingar. Sexuell 

hälsa påverkas både fysiskt och psykiskt varav erektil dysfunktion, penisförkortning, 

inkontinens, ejakulations- och orgasmsvårigheter och hypogonodism är några av de fysiska 

problemen. Det beskrivs även att det kan ge upphov till psykiska problem (Chung & Brock, 

2013; Damberg & Hugosson, 2012). 
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2.5 Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad innebär att sjuksköterskan sätter personen framför sjukdomen och 

arbetar för att tillgodose patientens andliga, existentiella, sociala och psykiska behov lika 

mycket som de fysiska. Som sjuksköterska är det viktigt att arbeta utifrån patientens 

uppfattning om den ohälsa och sjukdom patienten upplever och den information och stöd som 

behövs för att vara delaktig i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

När sjuksköterskan kommer i kontakt med en patient som upplever problem med sexuell hälsa 

bör sjuksköterskan planera omvårdnaden så att patientens självständighet respekteras. Men 

också tillgodose patientens behov av att säkerhet och integritet uppfylls. Omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskan bör ge patienten är stöd och åtgärder för att en hälsofrämjande miljö, 

information och rådgivning till patienten som främjar hälsan (Hulter, 2004). 

2.6 Problemformulering  

När så många män drabbas varje år vars liv radikalt förändras av olika symtom, behandlingar 

eller biverkningar är det viktigt att deras problem kommer fram i ljuset. Mäns individuella 

upplevelser av hur det är att leva med prostatacancer och hur det påverkar sexuella förmågan 

är viktigt att ha kunskap om. För vårdpersonal och patienter är det viktigt att känna till andras 

upplevelser av sexuell dysfunktion. Vårdpersonal behöver vara medvetna om dessa aspekter 

för att kunna utföra professionellt bemötande och ge en personcentrerad vård men också 

informera sina patienter om vad som kan hända. Det kan vara en fördel för patienterna som 

drabbats att veta hur andra män i samma situation upplever situationen vilket kan ge en känsla 

av samhörighet. Kunskapen kan användas för att förbättra vården och vårdpersonal lägger 

större vikt vid problemet. Den här studien är därför till för att beskriva mäns upplevelser av 

sexuell dysfunktion 

 

3. Syfte 

Att beskriva mäns upplevelser av sexuell dysfunktion vid prostatacancer. 

4. Metod 

4.1 Design 

Syftet med studien besvarades genom en systematisk litteraturstudie med beskrivande design 

(Polit & Beck, 2008). 

4.2 Sökstrategi 

Databaserna som användes var Cinahl, Medline och Psycinfo. 

För att hitta lämpliga sökord identifierades meningsbärande ord i syftet vilka översattes till 

”Sexual Dysfunction”, ”Experiences” och ”Prostate Cancer”. Synonymer och mer 

sammankopplande ämnesord på de bärande orden användes i sökningarna. 

I Cinahl användes följande ämnesord: MH ”Prostate Neoplasm” OR MH ”Prostate” OR 

”Prostate Cancer” AND MH “Impotence” OR “Erectile Dysfunction” OR MH “Sexual 

Dysfunction, Male” OR “ED” AND MH “Life experience” OR “Experience*”. 

I Medline användes följande ämnesord: MH ”Prostate Neoplasm” AND MH ”Erectile 

Dysfunction” OR MH “Sexual Dysfunction, Physiological” OR MH “Sexual Dysfunction, 

Psychological” AND MH ”Life change Event”. 
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I Psycinfo användes följande ämnesord: DE ”Erectile Dysfunction” OR “Sexual Dysfunction” 

AND ”Prostate Cancer” AND ”Experience*”. 

Begränsningar i Cinahl och Psycinfo var Peer reviewed, English language och artiklar mellan 

åren 2000-2014. Medline var begränsningen English language då det endast fanns ett fåtal 

artiklar. 

4.3 Urval 

4.3.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades handlade om män med prostatacancer som upplevde någon form av 

sexuell dysfunktion. Artiklar som exkluderades var de som handlade om partners upplevelser 

av sin mans prostatacancer eller sexuella dysfunktion. 

4.3.2 Urvalsförförande 

I urval 1 lästes alla artiklars titlar vilket var 42 artiklar från Cinahl, 5 artiklar från Medline och 

45 artiklar från Psycinfo. Därefter bedömdes 25 artiklar utifrån abstrakt i urval 2 och slutligen 

i urval 3 lästes 21 artiklar i sin helhet. Nio artiklar exkluderades då de inte svarade på 

litteraturstudiens syfte. Nio artiklar från Cinahl, en artikel från Medline och två artiklar från 

Psycinfo vilket resulterade i tolv artiklar som inkluderades i studien. 

4.3.3 Värdering 

Artiklarna granskades enligt SBU:s granskningsmall (SBU, 2012). Det som värderades var 

syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. En artikel av Chism och Kunkel (2009) 

bedömdes som låg kvalitet och valdes bort då den saknade såväl metoddel och 

urvalsförfarande. Alla andra studier bedömdes ha medel eller hög kvalitet. 

4.3.4 Bearbetning/Analys  

Artiklarna analyserades med manifest kvalitativ modifierad innehållsanalys med induktiv 

ansats. Artiklarna lästes och analyserades separat och diskuterades inte, för att inte ge 

inflytelse över varandra. Därefter jämfördes analyserna och diskussion inleddes när 

meningsenheter identifierades. Texten delades in i meningsenheter vilka därefter 

kondenserades till kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Kategorierna som 

framkom var: Att välja livet, Förändrad sexualitet, Förändrad manlighet, Förändrade 

relationer, Mäns upplevda hantering av sexuell dysfunktion och Stöd vid sexuell dysfunktion. 

4.3.5 Forskningsetiska övervägande 

Alla artiklar är etiskt granskade och godkända av en etisk-kommitté eller är utgiven av 

vetenskapliga tidskrifter som kräver etiskt godkännande. 

5. Resultat 

5.1 Att välja livet 

När männen fått diagnosen prostatacancer ställdes de inför ett val där de fick välja mellan 

livet och sexuell funktion. De flesta män valde livet och de ansåg att det var ett litet pris att 

betala för få fortsätta leva eftersom den sexuella funktionen är sekundär till livet. Faktorer 

som påverkade att de valde livet framför ett fungerande sexliv var hög ålder eller att de ansåg 

att det var en del av det normala åldrandet. De som upplevt erektionsproblem tidigare, långa 

förhållanden och den livshotande sjukdomen de stod inför var också faktorer som påverkade 

männen att välja livet framför sexuell funktion (Oliffe, 2005; Ervik & Asplund 2012; Gilbert 
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et al., 2013; Chapple & Ziebland 2002; Gray et al., 2002; Maliski, Rivera, Connor, Lopez, & 

Litwin, 2008; Fergus, Gray & Fitch, 2002). 

I en studie av O’Shaughnessy, Ireland, Pelentsov, Thomas och Esterman från 2013 ångrade 

tjugofyra procent av männen behandlingsmetoden och relaterade det till den påverkan 

behandlingen haft på den sexuella funktionen. Gray et al. (2002) beskrev att en del män 

upplevde att de kände sig förrådda av oddsen de fick att väga behandlingsbeslutet på. De 

beskrev ångest och en känsla av förlust relaterat till den sexuella dysfunktionen. 

Det fanns en rädsla för att förlora sin potens och därför valde en del av männen att fördröja 

sin behandling för att fortsätta vara sexuellt aktiva. Männen i studien beskrev även 

svårigheten i att offra den sexuella delen av livet, männen insåg att sex var en integrerad del 

av personligheten och inte en isolerad funktion som de kunde utesluta ur livet (Fergus et al., 

2002). 

5.2 Förändrad sexualitet 

Många män identifierade sin sexualitet genom penetrerande samlag och fysisk prestation 

vilket ansågs vara viktigare än att visa känslor och intimitet mot sin partner (Oliffe, 2005). 

När de drabbades av sexuell dysfunktion ansågs erektil dysfunktion vara den största 

förändringen i sexualiteten. I studier beskrevs svårigheten med att uppnå styvhet i penis för att 

utföra penetrerande samlag (Oliffe, 2005; Gilbert et al., 2013). Förmågan att inte generera 

stånd påverkade männen och det resulterade i mindre njutning. Psykisk påverkan beskrevs 

som förlusten av självförtroende, självkänsla och självrespekt (O´Shaughnessy & Laws, 2009; 

Maliski et al., 2008; de Moraes Lopes et al., 2012). 

Männen beskrev att de kände en stor förlust vid erektil dysfunktion. De jämförde sig själva 

med en eunuck och upplevde att de förlorat en viktig del av livet. Det ledde till att männen 

kände ett hot mot kroppsbilden och självbilden (de Moreas Lopez et al., 2012 Ervik, & 

Asplund, 2012; Gray et al., 2002; Oliffe, 2005; O´Shaughnessy & Laws, 2009). 

Orgasmen förändrades för många män. För de flesta var orgasmen fortfarande uppnåbar men 

den hade avtagit i intensitet och minskat på grund av att de fick torra orgasmer utan 

ejakulation (Gilbert et al., 2013; Fergus et al., 2002). En del män upplevde också en saknad då 

förmågan att få orgasm försvunnit. Deltagarna beskrev också hur de hade fått ejakulation utan 

orgasm vilket de upplevde var väldigt konstigt. Ejakulationen var en stor del av samlaget och 

var höjdpunkten med sex enligt vissa. Orgasmen och ejakulationen är lika mycket 

avslappning för individen som sexuell upplevelse (O´Shaughnessy & Laws, 2009; Gilbert et 

al., 2013). Men Gilbert et al. (2013) beskrev att några män upplevde smärta vid orgasmen 

vilket medförde till att männen helt slutat med sexuell aktivitet. 

Den sexuella längtan och lusten som männen tidigare haft började upphöra. De slutade att 

tänka på sex, hade ingen lust med intimitet, det stängde av allt intresse för sex och utan sex 

med sin partner så försvann all spänning och njutning (Gilbert et al., 2013; Ervik & Asplund, 

2012). Några beskrev att den minskade sexuella lusten orsakade depression eftersom när de 

väl hade lust slaknade penis (Gilbert et al., 2013). 

Det var en känsla av otillfredsställelse som medförde att männen började söka efter nya sätt 

att tillfredsställa sig sexuellt (O´Shaughnessy & Laws, 2009; Oliffe, 2005; O’Shaughnessy et 

al., 2013; Gray et al., 2002). När männen förändrades till ett mer intimt synsätt på 

sexualiteten, utan penetration så tyckte flera att sex blev tillfredställande igen (Oliffe, 2005). 

De flesta deltagarna tyckte ändå att sex utan erigerad penis var en besvikelse (Oliffe, 2005; de 

Moraes Lopes et al., 2012). 
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5.3 Förändrad manlighet 

Flera studier beskrev att män som definierade sin manlighet genom sexuell kapacitet och 

prestation upplevde påverkan på maskuliniteten. Media och männens egen syn på sexuell 

prestation påverkad manligheten, hur maskulina hierarkier är uppbyggda och hur potenta män 

är överordnade de impotenta männen. Yngre män ansågs vara potenta medan äldre män 

förväntades lägga mindre vikt på sexuell funktion. Det gjorde att de äldre männen kunde 

bortse från att impotensen påverkade maskuliniteten, det ansågs ingå i att bli gammal. 

Männen ansåg att penisstorleken var en viktig del av maskuliniteten och om penis blev 

mindre så minskade maskuliniteten. De män som genomgått hormonbehandling hade svårt att 

leva upp till de maskulina idealen och upplevde att behandlingen förändrat dem psykiskt. 

Hotades mannens sexualitet hotades också mannens maskulinitet (O´Shaughnessy & Laws, 

2009; Oliffe, 2005; Chapple & Ziebland 2002; Rivers et al., 2011; Fergus et al., 2002). Något 

av det viktigaste en man upplevde var sexuell intimitet med sin partner för att kunna visa sin 

manlighet (Maliski et al., 2008). 

O’Shaughnessy et al (2012) menar att 42 procent av männen upplevde att prostatacancer hade 

påverkat maskuliniteten hos dem. Chapple och Ziebland (2002) beskrev att urininkontinens, 

som komplikation av prostatacancerbehandlingen, ledde till att den manliga rollen hotades. 

Män skulle vara urinkontinenta. Maliski et al. (2008) skriver att de män som inte hade skaffat 

barn var i behov av erektil funktion annars hotades den manliga rollen. En del män försökte 

till och med dölja den erektila dysfunktionen för sin partner och sin omgivning för att inte 

framstå som mindre maskulin. 

5.4 Förändrade relationer 

Två huvudbudskap visade sig i artiklarna. Ett som stärkte och ett annat som hotade 

förhållandet. 

Par som accepterade sexuell dysfunktion som en del av det nya livet kom varandra närmre än 

tidigare. De fyllde hålrummet av sexuell aktivitet genom att de umgicks och hittade nya 

intressen att dela med varandra. Männen kände inte längre dominans över kvinnan utan visade 

mer respekt, ärlighet och hjälpsamhet. (O´Shaughnessy & Laws, 2009; Maliski et al., 2008). 

Vissa män accepterade att de inte kunde ha ett sexuellt umgänge längre. Männen fokuserade 

mer på nya sätt att visa kärlek för partnern samt visade tacksamhet åt det sexliv de tidigare 

haft i livet Fergus et al. (2002). 

De par som hade en bristande kommunikation i förhållandet och som inte accepterade den 

sexuella dysfunktionen gled isär från varandra. Männen upplevde svårigheter med att visa 

kärlek och åtrå till sin partner eftersom de tidigare använt sig av sex för att visa känslor. En 

del män var villiga att låta sin partner träffa andra män för att uppfylla det sexuella behovet. I 

vissa fall medförde det till att förhållandet avslutades. (O’Shaughnessy et al., 2013; de Moraes 

Lopez et al., 2012; Gilbert et al., 2013). Enligt O’Shaughnessy et al. (2013) upplevde 32 

procent av männen att partnerns känslor och kärlek för dem hade förändrats sedan de fick 

cancerdiagnosen. 

5.5 Mäns upplevda hantering av sexuell dysfunktion 

Männen använde sig av olika strategier för att hantera den sexuella dysfunktionen. De sökte 

efter sätt att återfå sexuell funktion men samtidigt skyddade de sig mot misslyckande genom 

skyddsmekanismer. Det kunde vara att de inte förlitade sig på penetrerande sex, att hög ålder 

gjorde dem impotenta, att ett långt förhållande innebar ett sämre sexliv eller användande av 

humor för att minska allvarligheten. En annan skyddsmekanism var att fler män än de själva 

hade svårigheter med den sexuella funktionen (Oliffe, 2005; de Moraes Lopes, 2012; Gilbert 
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et al., 2013; Gray et al., 2002; Fergus, Gray & Fitch, 2002). Maliski et al. (2008) beskrev att 

när män åldrades och skaffade barn minskade allvaret i att prestera sexuellt. 

Om den sexuella dysfunktionen hade inträffat när männen varit yngre hade det upplevts 

svårare att hantera eftersom en yngre man ansågs vara mer sexuellt aktiv än en äldre. Männen 

försökte fylla tomrummet som uppstod med andra aktiviteter och intressen. De män som i 

samband med behandlingen fått inkontinens hanterade erektil dysfunktion bättre då de ansåg 

att det var mycket värre att vara inkontinent (Fergus, Gray & Fitch, 2002). 

De flesta män sökte efter något sätt att hantera sin erektila dysfunktion och de var positivt 

inställda till att använda hjälpmedel som exempelvis Viagra, injektioner och penispump för att 

återfå erektil funktion (O´Shaughnessy & Laws, 2009; de Moraes Lopes et al., 2012; Fergus 

et al., 2008). 

De män som upplevde hjälpmedlen effektiva gav männen en chans att få erektion igen och 

uppleva penetrerande samlag. Hjälpmedel var dock inte effektiva för alla män. De upplevde 

en rädsla att berätta för nya partners att de var tvungna att använda hjälpmedel för att uppnå 

erektion. De män som var i ett förhållande var rädda för att hjälpmedlen skulle göra partnern 

avtänd. Männen upplevde också att spontaniteten försvann, det gjorde att de var tvungna att 

planera ett samlag vilket förstörde den normala upphetsningen för både männen och partnern 

(Gilbert et al., 2013). 

De männen med inkontinensbesvär behövde tvätta sig för att inte lukta urin och det förstörde 

spontaniteten i ännu högre grad. Författarna beskrev att männen upplevde att det naturliga i 

samlaget hade försvunnit på grund av alla förberedelser. När hjälpmedlen inte gav någon 

effekt upplevde männen besvikelse, ledsamhet och att maskuliniteten hotades. Om männen 

lyckades få erektion så kunde de inte njuta för att hjälpmedlet kunde göra det mer smärtsamt 

än njutbart. (Chapple & Ziebland, 2002; Gray et al., 2002; Oliffe, 2005; O´Shaughnessy & 

Laws, 2009). 

Gray et al. (2002) beskrev att några av männen var rädda för hjälpmedlen på grund av 

biverkningarna. En man beskrev att han var rädd för att Viagra skulle ge honom en stroke då 

han upplevde ett ökat tryck i huvudet, vilket ledde till att han avstod att använda det 

hjälpmedlet. 

5.6 Stöd vid sexuell dysfunktion 

Männen i artiklarna hade enklare att hantera sexuell dysfunktion om de hade en förstående 

partner som stöd. I en parrelation där paret hade en bra kommunikation var det viktigaste 

stödet för mannen i kampen mot sexuell dysfunktion.  Männen med en stödjande partner 

upplevde att förändringar i den sexuella förmåga inte påverkade relationen utan partnern ville 

bara att de skulle bli friska. Det gjorde att den sexuella pressen försvann i förhållandet för 

männen. Anhöriga och vänner var ett viktigt stöd för männen under sjukdomstiden. Om 

partnern var förstående och stödjande så upplevde männen ingen orolighet (Ervik & Asplund, 

2012; Gilbert et al., 2013; Rivers et al., 2011). 

Gilbert et al. (2013) beskrev att män som inte fick det stöd de önskade och upplevde det 

svårare att acceptera den sexuella dysfunktionen. Männen upplevde rädsla för att misslyckas 

både för sig själv och för partnern vilket blev värre utan stöd (de Moraes Lopes et al., 2012). 

Positiv attityd, optimism och uppmuntran från vårdpersonal var av största vikt för att slå ifrån 

sig mörka depressiva tankar (Ervik & Asplund, 2012). 
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5.7 Resultatsammanfattning: 

I de artiklarna som studerats så identifierades sex kategorier som var centrala i mäns 

upplevelser av sexuell dysfunktion vid prostatacancer. Kategorierna var: Att välja livet, 

Förändrad sexualitet, Förändrad manlighet, Förändrade relationer, Mäns upplevda hantering 

av sexuell dysfunktion och Stöd vid sexuell dysfunktion. 

Det första männen gjorde var att välja livet framför sitt sexliv. De beskrev hur de upplevde 

förändrad sexualitet, förändrad manlighet och hur relationer förändrades. De beskrev vilka 

strategier de hade för att hantera sin sexuella dysfunktion och hur de upplevde det samt vilket 

stöd de hade fått från sin partner och anhöriga. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo. Cinahl och Medline 

valdes för att det är databaser med artiklar angående omvårdnad vilket är examinationsämnet i 

sjuksköterskeprogrammet och relevant för syftet (Karlsson, 2012). Databasen Psycinfo valdes 

då den innehåller forskning som inriktar sig mot omvårdnad, psykologi- och 

beteendevetenskap. Det ansågs vara betydelsefullt för syftet eftersom det söker svar på mäns 

upplevelser av sexuell dysfunktion samtidigt som tre databaser används vilket styrker 

trovärdigheten i arbetet (Henricsson, 2012). 

De sökord som användes var inte enbart ämnesord, då det ansågs att synonymer ger en ökad 

bredd på sökningen. Synonymer till ämnesorden identifierades och söktes upp i fritext med 

trunkeringar. Trunkering användes för att alla ändelser på ett sökord skulle inkluderas i 

sökningen. Så många synonymer som möjligt för sexuell dysfunktion, prostatacancer och 

upplevelser söktes fram och inkluderades i sökningen vilket gjorde att sökningen blev bred. 

En fråga som uppstod efter bearbetning av resultatet var att manlighet eventuellt skulle varit 

ett sökord. Enligt författarna till litteraturstudien så kunde det dock gjort att sökningen blivit 

styrd till mer manlighet än sexuell dysfunktion. 

Artiklarna fick vara 14 år gamla för att innefatta hela 2000-talet och skulle avspegla hur män 

har upplevt sin sexuella dysfunktion i relation till sin prostatacancer. De äldsta artiklarna är 

från 2002 vilket är en styrka då det är förhållandevis ny forskning inom ämnet. 

Styrkan med analysen är att den endast innehåller manifest information från artiklarna som 

resultatet bygger på. Analysen tar inte hänsyn till latent information vilket gör studien mer 

objektiv. Mycket av informationen från analysen kunde passa in under flera kategorier då de 

delvis överlappade varandra. Därför kvarstod sex kategorier i resultatet för att få så specifikt 

resultat som möjligt. 

Resultatet består endast av kvalitativa artiklar vilket är en fördel när upplevelser beskrivs men 

var inget medvetet val av författarna till litteraturstudien. Alla artiklar granskades efter SBU:s 

värderingsmall där en artikel exkluderades, på grund av att metoddel och urvalsförförande 

saknades. Exklusionen gjorde att trovärdigheten och kvaliteten för litteraturstudien inte 

minskade. 

Det kan ses som en svaghet att en artikel tog upp upplevelser av andra cancerformer utöver 

prostatacancer men endast det resultat som användes beskrev personer med prostatacancer. 

Litteraturstudien har en stark mångfald då artiklarna kommer från många olika länder. 

Australien, Brasilien, Kanada, Norge, Storbritannien och USA är de länder som artiklarna 
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publicerats ifrån. Resultatet kan härledas till flera studier som påpekar samma upplevelse och 

därför har studien ett internationellt perspektiv. Deltagarna har olika nationaliteter, hudfärg, 

religioner och kommer från olika socioekonomiska förhållanden som är viktiga samhälleliga 

och etiska aspekter inom omvårdnadsvetenskap. Syftet var att se bortom det och fokusera på 

vad männen upplever oavsett bakgrund. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) lägger 

stor vikt på att vården ska bedrivas utan hänsyn till ålder, hudfärg, trosuppfattning och kultur. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdelen ”Att välja livet” beskrevs män som väljer livet framför sexuell funktion vilket 

för stunden var ett lätt val att göra (Oliffe, 2005; Ervik & Asplund, 2012; Chapple & 

Ziebland, 2002; Fergus et al., 2002). När männen började leva med sexuell dysfunktion 

upptäckte de att det inte var enkelt. Sex och intimitet var en integrerad del av livet och svårt 

att leva utan (Fergus et al., 2002). 

När männen får svårt att uttrycka sexuell funktion är det viktigt att vårdpersonal kan hjälpa 

patienterna att finna nya sätt att vara sexuellt aktiv. Det kan vara genom att stödja paret till 

närhet och beröring där penetrerande sex inte prioriteras (Folkhälsomyndigheten, 2012). Det 

kan också vara att männen utforskar sin sexualitet och försöker hitta nya sätt att få sexuell 

tillfredställelse. Resultatet visar att sexuella hjälpmedel kan vara ett verktyg att återfå sexuell 

funktion. Viagra, penispump och injektioner är några exempel på hjälpmedel som män kan 

använda efter att genomgått prostatacancer och dess behandling (O´Shaughnessy & Laws, 

2009; de Moraes Lopes et al., 2012; Fergus et al., 2008). Resultatet visar att några män 

upplevde smärta vid användandet av hjälpmedel och de blev ledsna och besvikna vilket gjorde 

att den sexuella njutningen påverkades negativt (Gilbert et al., 2013). 

Att acceptera sexuell dysfunktion som en del i det normala åldrandet är socialt accepterat. 

Samhällsbilden är att äldre har mindre sex och sexuell förmåga är till för de unga. Det måste 

förändras och sjukvården måste arbeta med att lyfta upp sexuell funktion för äldre, för det är 

en viktig del av livet. Saunamäki, Andersson och Engström (2010) beskriver att stor del av 

sjuksköterskorna anser att det är deras uppgift att diskutera sexuell dysfunktion med 

patienterna. De menar att sjuksköterskorna inte tar den tid det krävs till att diskutera sexuell 

dysfunktion och det finns inte tillräckligt med kunskap för att bemöta patientens frågor 

angående sexuell dysfunktion. Saunamäki och Engström (2014) beskriver att om sexualitet 

vore ett ämne som togs upp vid anamnestagande så skulle det vara lättare för sjuksköterskor 

att våga ta upp ämnet. Författarna fortsätter beskriva att det finns fördomar bland 

sjuksköterskor angående sexualitet och det kunde bland annat vara: att patienter inte söker 

sexuell rådgivning, att äldre patienter inte är sexuellt aktiva, att äldre tillhör en generation där 

sex inte diskuteras och att sängbundna patienter inte har sexuella behov. 

Att få hjälp med sexuella hjälpmedel är något som sjuksköterskan kan hjälpa mannen med. 

Det är ett område som är väldigt tabubelagt och något de får sköta själva i sängkammaren. 

Sjuksköterskan kan ge råd till patienter som behöver använda hjälpmedel samtidigt som de 

hjälper patienter som känner smärta och besvikelse vid användandet av hjälpmedel och 

försöker inspirera dem att söka nya vägar i sexualiteten. 

Resultatet ”Förändrad sexualitet” visade att en del män med prostatacancer väntade med 

behandling för att vara fortsatt sexuellt aktiv (Fergus et al., 2002). Det visade att män som 

genomgått prostatacancerbehandling fortfarande hade hopp om att vara fortsatt sexuellt aktiv. 

Enligt resultatet så ångrade ungefär en fjärdedel av männen valet av prostatacancerbehandling 

vilket de relaterade till den negativa påverkan behandlingen haft på sexlivet (O'Shaughnessy 

et al., 2013). 
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Författarna till litteraturstudien anser att det inte spelar någon roll om patienten är 30 eller 80 

år gamla, båda kan uppleva lika stor sexuell lust. Människor har samma sexuella vanor genom 

hela livet och ålder påverkar sexualitet lite. Det är istället fysisk och psykisk sjukdom som 

förändrar en persons sexuella vanor. Det är viktigt att vårdpersonal bemöter män med sexuell 

dysfunktion och beaktar att det kan finnas en önskan om att vara sexuellt aktiv även vid hög 

ålder. Äldre personer vill ofta bli informerade och samtala kring sexualiteten, men de är rädda 

för att fråga vårdpersonal samtidigt som vårdpersonal sällan diskuterar sexualitet med äldre 

patienter (Folkhälsomyndigheten, 2012). Författarna till litteraturstudien anser att det är 

viktigt att vårdpersonalen vågar ställa frågor kring sexualitet till äldre. Det kan finnas en 

rädsla hos vårdpersonal att beröra ett ämne där de upplever att de inte har tillräckligt med 

kunskap. Det kan finnas förutfattade meningar om att äldre automatisk har mindre sex än 

yngre. Personal behöver därför utbildas ytterligare i äldres sexuella hälsa och att i större 

utstäckning våga lyfta frågor om sexuell dysfunktion. 

Det samlade resultatet visade att 32 procent av männen upplevde att partnerns känslor hade 

förändrats efter cancerdiagnosen (O'Shaughnessy et al., 2013). Författarna till litteraturstudien 

anser därför att det är viktigt att också integrera partners upplevelser i livssituationen. 

I en studie av Rivers et al. (2011) upplevde kvinnan att partnerns sexlust minskat i samband 

med behandlingen vilket de inte förstod bakgrunden till. De önskade mer information och en 

bättre kommunikation med partnern. Många kvinnor upplevde att partnerns stress över att 

förlora sexuell funktion var väldigt oroande. Enligt ICN etiska kod för sjuksköterskor (2012) 

ska sjuksköterskor ge tillräcklig information till patienter och enskilda individer så att 

patienten får en god grund för samtycke till behandling och vård. 

Författarna till litteraturstudien anser att det är viktigt att sjuksköterskorna också informerar 

anhöriga så att de får en uppfattning om hur männen kan uppleva sjukdomen och 

behandlingen. Det kan skapa möjlighet för kvinnorna att hjälpa männen genom en svår period 

i livet. Syftet var att beskriva männens upplevelse av sexuell dysfunktion vid prostatacancer 

därför exkluderades kvinnornas upplevelser, men eftersom partnern påverkas vid 

sjukdomstillståndet är det viktigt att se kvinnornas behov av information och stöd. Det är 

önskvärt om sjuksköterskan har ett genustänk där de ser problemet ur både män och kvinnors 

perspektiv. Det samma skulle gälla män med manliga partners men det är något som skulle 

kunna studeras ytterligare. 

Enligt resultatdelen ”Förändrad manlighet” upplevde män att de blev mindre manliga genom 

att de inte kunde prestera sexuellt, de fick mindre penis och helt enkelt inte levde upp till det 

manliga idealet som idag finns i samhället. Maliski et al. (2008) beskriver att manlighet ofta 

involverar att vara en del av en machokultur, en machokultur som är normen i samhället. 

Känner de sig inte som en del av den kulturen så känner de sig annorlunda. Manlighet 

beskrivs av Hulter (2004) som att vara krigisk och okänslig där män undviker nära 

känslomässiga relationer till kvinnor för att inte äventyra sin manlighet. Det finns också en 

annan sida av manligheten där han är en kärleksfull och omtänksam make och fader som 

avspeglas i dagens samhälle. Om du är den kärleksfulla och omtänksamma maken så ska du 

som man ändå få erektion och kunna penetrera din partner. Det visar att penis är en symbol 

för manlighet och enligt Hulter (2004) så är det skillnaden mellan att vara man eller kvinna. 

Resultatet relaterar en erigerad penis som en del av manligheten och media stärker den bilden 

där en impotent man är mindre manlig än en potent man (Oliffe, 2005). 

En del män vill vara delaktiga i en machokultur där de diskuterar sexuella prestationer mellan 

varandra och när männen upplever sexuell dysfunktion kan de inte delta på samma sätt. Män 

undviker att vistas i det sällskapet för att inte upplevas som mindre manlig. Resultatet pekar 
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ytterligare på att bilden av manlighet måste moderniseras och att erektil dysfunktion inte ska 

anses som mindre manligt. Sjuksköterskan kan leda arbetet, framförallt inom det 

hälsofrämjande arbetet, där en ny bild av manlighet lyfts fram. Män ska inte behöva känna sig 

mindre manlig på grund av en samhällsbild som inte alls är generaliserbar och där impotenta 

män inte ingår. Mer forskning kring specifik manlighet vid erektil dysfunktion behövs. 

Övrigt så har litteraturstudien en styrka att den beskriver upplevelser oberoende vilken 

behandling patienten genomgår. Deltagarna i studien genomgår radikal prostektomi, 

strålbehandling och hormonbehandling men fokuserar på mannens upplevelser. I resultatet 

framkommer det att männen upplever sexuell dysfunktion på ett liknande sätt oberoende av 

vilken behandling de valt. 

Resultatet visar att männen upplever sexuell dysfunktion olika. Det är viktigt att 

sjuksköterskan därför anpassar vården efter personen som vårdas. Sjuksköterskan kan hjälpa 

patienterna med hjälpmedel, att hantera psykologisk och fysisk förändring, att hitta nya sätt att 

uttrycka sin sexualitet och att finnas som stöd för patienten och anhöriga. 

Sjuksköterskan ska arbeta med att respektera och bekräfta patientens upplevelser av sjukdom 

för att sedan arbeta efter patientens upplevelse av sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). De beskriver att hälsa kommer inifrån patienten och det är viktigt ta reda på hur 

patienten upplever sin hälsa för att sedan arbeta hälsofrämjande utifrån det. 

Det är viktigt att bemöta patienter med sexuell dysfunktion utifrån patienternas egna 

upplevelser och preferenser angående sex och sexualitet. Sjuksköterskan ska arbeta med 

patienten och målen patienten har vid behandling och rehabilitering. Det är viktigt att ingen 

patient diskrimineras på grund av ålder eller sexuell läggning. Om patienten har en partner är 

det viktigt att sjuksköterskan undersöker hur partnern upplever situationen. 

6.3 Klinisk nytta 

Resultatet kan användas för sjuksköterskor och vårdpersonal i bemötandet med män som 

upplever sexuell dysfunktion. För att lättare få en förståelse om vad männen upplever och 

målet för framtiden. Det spelar ingen roll hur gamla männen är oftast finns det någon form av 

sexuellt begär. Det är då viktigt att vårdpersonalen vågar fråga patienterna frågor angående 

sexualiteten. Personalen bör ha en god sexual kompetens och finnas som stöd samt 

informationskälla för patienter och anhöriga. Resultatet kan användas i ett hälsofrämjande 

arbete för män som upplever sexuell dysfunktion. Genom att använda det här arbetet kan 

männen förbereda sig mentalt på vad som kan inträffa och förhoppningsvis hantera sin 

sexuella dysfunktion på ett bättre sätt. 

6.4 Slutsats 

Resultatet visade att män med prostatacancer upplevde sin sexuella funktion som sekundär till 

livet och att välja livet var en självklarhet. Männen ansåg det vara ett lätt val men det visade 

sig att sexuell funktion var mycket mer integrerat i livet. Sexuell dysfunktion påverkade 

männens sätt att leva, de hade ett hopp om att återfå sin sexuella funktion genom 

rehabilitering och hjälpmedel. För de män som inte återfick någon form av sexuell funktion 

var det en stor besvikelse och de sökte efter nya sätt att vara sexuellt aktiva. Att inte kunna 

penetrera sin partner upplevdes som att de förlorat sin manlighet. Den sexuella dysfunktionen 

påverkade männens förhållande negativt, männen upplevde att partnerns känslor för dem hade 

förändrats. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar vården efter individen och vågar ta upp 

hur männen upplever sin sexuella dysfunktion. De ska fråga patienten vad de har för mål och 

arbeta hälsofrämjande utifrån målet.  
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publicerad i vetenskaplig 
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vilken analysmetod. 
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Erektil dysfunktion är sekundärt 

till livet. Behandlingen har en 

stor negativ påverkan på hur 

männen upplever sin manlighet. 

Urininkontinens leder till att 

manligheten hotas. 

När sexuell lust försvinner så 
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Urinary Incontinence and 

Erectile Dysfunction 

Following Radical 
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Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, 

39(1), 90-94. 

 

Brasilien 

Syftet var att beskriva den 

psykosociala påverkan och 

följderna som är 

associerade med erektil 

dysfunktion och 

urininkontinens för män 

som genomgått radikal 

prostatektomi. 

Metod:  

Klinisk-Kvalitativ metod 

Population:  

Brasilianska  män som 

genomgått prostatektomi. 

Inklusionskriterier: 

Brasilianska män som 

genomgått prostatektomi 

och behandlas för 

urininkontinens 

Urval:  

10 deltagare, ålder 48-74. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella semi 

strukturerade intervjuer 

med öppet slut.  

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 

Informationsmättad 

Följer IMRAD 

 

Svagheter:  

Metoden saknar nyckelord 

för att den ska vara lätt att 

följa. Vissa var mer 

pratvilliga och andra 

mindre. 

Deltagare beskriver att erektil 

dysfunktion påverkar självkänslan 

och självrespekten. 

Det framkom att män uppmanade 

sina parters att träffa andra som 

kunde tillfredsställa dem sexuellt 

vilket ibland ledde till att de 

lämnade varandra. 

Deltagarna beskrev sexuell 

dysfunktion som en del av det 

normala åldrandet. 

Resultatet visade att deltagarna 

ändå hade en vilja att få tillbaka 

erektionen. Sexuella hjälpmedel 

var därför inget negativt. 

Deltagarna i studien upplevde en 

rädsla för att misslyckas både för 

sig själv och för partnern. 
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Journal Of Oncology 

Nursing, 16(2), 103-108. 

doi:10.1016/j.ejon.2011.0

4.005. 

 

Norge 

Syftet var att belysa hur 

patienter med 

prostatacancer som får 

hormonell behandling 

upplever sina kroppsliga 

förändringar genom 

sjukdomsförloppet. 

Dessutom beskriver 

studien hur patienterna 

påverkas i sin vardag.  

Metod: 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk hermeneutiskt 

synsätt. 

Population: 

Patienter med prostatacancer 

med endokrin 

behandlingsmetod som 

behandling. 

Inklusionskriterier: 

Förstå och prata det Norska 

språket, diagnostiserad med 

prostatacancer inom de senaste 

4 åren. 

Urval: 

12 patienter inkluderades 

varav 2 stycken exkluderades 

på grund av sin livssituation. 

Studiegrupp:  
10 st män, 56-83år. 

Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

Hermeneutiks metod. 

Styrkor: 

Metod-, urval- och 

analysdelarna är mycket 

bra beskrivna. 

Trovärdig tidskrift som 

artikeln är publicerad i: 

European Journal Of 

Oncology Nursing. 

 

Svagheter: 

En av författarnas 

bakgrund är okänd och 

det är svårt att veta 

vilken förkunskap han 

har i ämnet. 

Deltagarna valde av livet 

framför sexuell funktion. De 

jämförde sig själva med en 

Enuck. Lusten försvann och de 

ville inte ha sex längre. 

De beskriver stöd från sin 

partner och närmast anhöriga 

och hur viktigt det är. 

Deltagarna beskriver att en 

positiv attityd, optimism och 

uppmuntran från vårdpersonal 

var viktigt för att slå ifrån sig 

mörka depressiva tankar. 
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manhood: Experiences of 
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Journal Of Health 

Psychology, 7(3), 303-
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Kanada 

Syftet var att beskriva 

mäns upplevelser av 

sexuell dysfunktion som 

en konsekvens av 

behandlingen för 

prostatacancer. 

Metod:  

Kvalitativ metod 

Population:  

Heterosexuella och 

homosexuella män med 

Afro-kanadensisk, Anglo 

och Europeisk bakgrund, 

behandlade för 

prostatacancer. 

Inklusionskriterier:  
Läsa och tala engelska. 

1 år post-diagnos av 

prostatacancer. 

Urval:  

18 deltagare, ålder 57-75 

år. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella semi 

strukturerade intervjuer. 

Analysmetod:  

Grounded theory 

Styrkor:  
Multipla intervjuer med 

samma person. 

Följer IMRAD. 

Metoddel utförligt skriven. 

Publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift 

 

Svagheter:  

Ojämt antal deltagare 

mellan sexualiteter.  

Väljer livet framför sexuell 

funktion, ett pris att betala. 

Rädsla för behandling och att 

kunna vara sexuellt aktiv gjorde 

att män fördröjde sin behandling. 

Sexuell funktion var en integrerad 

del av livet. Upplevelse av torra 

orgasmer. Maskuliniteten 

avspeglas i sexuella prestationer. 

Acceptans av sexuell dysfunktion 

och tacksamhet av tidigare sexliv. 

Sexuell dysfunktion vid en ung 

ålder är värre än när män är 

gamla. De som blivit inkontinenta 

och impotenta upplevde 

inkontinensen som värre. Att män 

inte förlitar sig på penetrerande 

sex och att hög ålder innebär 

acceptans mot impotens. 

Diskuterar hjälpmedlen 

vakuumpump och injektioner. 
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Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 
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Gilbert, E., Ussher, J. M., 

Perz, J., Wong, W., 

Hobbs, K., & Mason, C. 

(2013). Men's experiences 

of sexuality after cancer: 

A material discursive 

intra-psychic approach. 

Culture, Health & 

Sexuality, 15(8), 881-895. 

doi:10.1080/13691058.20

13.789129  

Australien 

Syftet var att beskriva hur 

män hanterar cancer, olika 

typer av cancerformer och 

stadier, erfarenheter och 

hur de hanterar sexuella 

ändringar efter cancer. 

Metod:  

En mix metod med 

kvalitativ design 

Population:  

21 män med olika 

cancerformer 

Inklusionskriterier:  

Män med cancer och de 

med prostatacancer är 

särgruppsredovisade 

Urval:  

21 män  

Datainsamlingsmetod: 

Semi strukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod:  

Teoretisk tematisk analys. 

 

Styrkor: Välskriven 

artikel med tydlig 

uppbyggnad. Publicerad i 

en vetenskaplig tidsskrift. 

 

Svagheter: 

Att den behandlar andra 

cancerformer. 

Deltagarna upplevde sexuell 

dysfunktion som en naturlig del av 

åldrandet.  

Deltagarna beskriver svårigheten 

med att få penis styv nog för 

samlag. 

Deltagare upplevde att orgasmen 

försvann, försvagades eller började 

göra ont. Ejakulationen försvann 

eller försvagades och deltagarna 

saknade den. 

Deltagarna beskriver försvinnandet 

av sexuell lust och intimitet. De 

förlorade intresset. 

Deltagare beskriver hur de förstår 

att partnern vill ligga med andra på 

grund av sexuell dysfunktion. 

Deltagare beskrev rädsla att berätta 

för nya partner att de använder 

sexuella hjälpmedel. De kanske blir 

avtända och spontaniteten försvann. 

Smärta kunde ta över samlaget. 

Deltagare beskrev stöd som en 

viktigt del. De män som inte fick de 

hade svårt att acceptera sexuell 

dysfunktion. 
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Land 
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Gray, R., Fitch, M., 

Phillips, C., Labrecque, 

M., Klotz, L., & Fergus, 

K. (2002). Prostate cancer 

and erectile dysfunction: 

men's experiences. 

International Journal Of 

Men's Health, 1(1), 15-29. 

 

Kanada 

Syftet med studien var att 

rapportera sexuella 

erfarenheter relaterade till 

prostatacancer ett år efter 

prostatektomi. 

Sekundära syftet var att 

undersöka hustruns 

erfarenheter. 

 

Metod: 

Kvalitativ metod 

Population: 

Gifta män med 

prostatacancer. 

Inklusionskriterier:  

Män som förstår och pratar 

engelska och har valt 

prostektomi som 

behandling men ej 

påbörjat den än. 

Urval:  

Deltagarna valdes ut för att 

få en rik information med 

goda informanter och 

slutade när mättnad 

uppstått. 

Studiegrupp:  
34 par  

Datainsamlingsmetod: 

Separata intervjuer och par 

intervjuer 

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrkor: 
Metod, urval, population 

och analys är väl beskrivit. 

Urvalet är valt för att få en 

rik information och 

mättnad uppstod Artikeln 

är publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift. 

Svagheter:  

Vid par intervjuerna kan 

män och kvinnorna ha 

påverkat varandra. Tar 

även upp kvinnans syn. 

 

 

Deltagare upplevde sexuell 

dysfunktion som en naturlig 

del av att bli äldre. 

Deltagare är besvikna mot 

oddsen de hade i valet av 

behandlingsmetod. De 

kände ångest och förlust av 

sexuell funktion och de 

liknade sig själva med att 

vara enuk. 

Deltagare upplevde en 

känsla av otillfredsställelse 

när de försökte hitta andra 

vägar till sexuell 

tillfredställelse.  
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Författare 
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Land 
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Maliski, S., Rivera, S., 

Connor, S., Lopez, G., & 

Litwin, M. (2008). 

Renegotiating masculine 

identity after prostate 

cancer treatment. 

Qualitative Health 

Research, 18(12), 1609-

1620. 

 

USA 

Syftet var att skapa en 

beskrivande modell hur 

latin och afro amerikanska 

anpassa sig till 

prostatacancer relaterat till 

maskuliniteten. 

Metod:  

Kvalitativ metod 

Population:  

Latin och afro 

amerikanska män med 

prostatacancer, åldern var 

50 och äldre. 

Inklusionskriterier:  

Gifta heterosexuella afro 

och latin amerikanska män 

med prostatacancer. 40-70 

år gamla och fria från 

cancer. 

Urval:  

35 afroamerikaner och 60 

latinamerikaner. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer som 

var semi strukturerade 

med öppet slut.  

Analysmetod:  

Grounded theory  

Styrkor: 

Artikeln är publicerad i en 

vetenskaplig journal, urval 

och analys är bra beskrivit. 

 

Svagheter: 

Stora skillnader i 

populationen när det gäller 

antal och stor spridning i 

ålder. Ostrukturerad 

metoddel. 

Deltagare beskriver 

sexuell dysfunktion som 

en del av det normala 

åldrandet. 

Deltagare beskriver att när 

män åldras och skaffar 

barn minskar allvaret i att 

prestera sexuellt. De 

beskrev att sex inte längre 

ansågs som njutning efter 

de fått prostatacancer. 

Deltagare beskriver 

manlighet genom att vara 

sexuell intim med sin 

partner. 

Deltagare uttryckte inte 

längre dominans över 

kvinnan utan visade mer 

respekt, ärlighet och 

hjälpsamhet. 
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Oliffe, J. (2005). 

Construction of 

masculinity following 

prostatectomy- induced 

impotence. Social Science 

& Medicine , 60(10), 

2249-2259 

 

Kanada 

Syftet var att utforska 

patienters upplevelser av 

impotens tillföljd av 

prostatektomi. 

Metod:  

Cohort studie 

Population:  

Män 46-74 år, 

medelålderålder 57 år. 

Inklusionskriterier: 

Heterosexuella män med 

en kvinnlig partner. Haft 

erektil funktion och 

sexuellt aktiva före 

operation. 

Urval:  

15 patienter inkluderades 

och inget bortfall. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer som 

var semi strukturerade.  

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Artikeln är publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift. 

Metod, urval och analys är 

bra beskrivit. 

 

Svagheter: 

. 

Beskriver valet av livet framför 

sexuell funktion. De slutade 

förlita sig på penetrerande sex och 

använde sig av 

försvarsmekanismer som humor. 

Hög ålder och långa förhållanden 

var faktorer som minskade 

viktigheten av sex. 

Många män identifierade sig med 

penetrerande samlag och fysisk 

prestation i sängen. Tillräcklig 

styvheten i penis och att penis 

minskade i storlek sågs som 

problem. 

Otillfredsställande samlag på 

grund av erektionsproblem ledde 

till andra vägar i sin sexualitet för 

att bli tillfredställande. Men 

många var besvikna på att inte 

kunna penetrera. Media påverkade 

manligheten med de sociala 

konstruktionerna. 

De skriver att erektion med 

hjälpmedel är smärtsam för vissa. 
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O´Shaughnessy,P., & Laws, 

T. (2009). Australian men´s 

long term experiences 
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Contemporary Nurse: A 

Journal For The Australian 

Nursing Profession, 34(1), 

98-109. doi: 

10.5172/conu.2009.34.1.098 

 

Australien 

Syftet med studien är 

att beskriva mäns 

långsiktiga 

återhämtning efter 

prostatektomi i syfte 

med att identifiera 

effekter av 

ouppklarade 

postoperativa 

sjukdomsfall. 

Metod: 

Kvalitativ metod med beskrivande 

design 

Population: 

Män som gjort en prostectomi sex 

månader innan studien började.  

Inklusionskriterier:  

Deltagarna skulle vara representativa 

för populationen och ingått i en av två 

stöd grupper. 

Urval: Deltagarna valdes ut för att få 

en rik information med goda 

informanter. 

Studiegrupp: 11 män 

Datainsamlingsmetod:Gruppintervju 

Analysmetod: Induktiv 

innehållsanalys 

 

Styrkor: 
Metod och urval är 

beskrivit. Urvalet är 

valt för att få en rik 

information. En 

oberoende forskare tog 

anteckningar för att 

identifiera 

kroppsspråket och 

jämförde med 

ljudbanden. 

Artikeln är publicerad i 

en vetenskaplig 

tidskrift. 

Svagheter: 

 

 

Det framkom att förmågan 

att inte kunna generera 

erektion tog bort njutningen i 

sexuella möten. Det förstörde 

även mäns självförtroende 

och kroppsbilden 

förändrades. 

De förklarar hur saknaden av 

orgasm är en stor förlust för 

männen. 

Manligheten påverkas mer 

om män identifierar sin 

sexualitet i sexuell kapacitet. 

Förklarar hur relationen man 

och fru förändras. De säger 

också att männen var positivt 

inställda på sexuella 

hjälpmedel men alla 

förberedelser gjorde att 

spontaniteten försvann. Män 

med inkontinens hade det 

extra jobbigt då de var 

tvungna att tvätta innan sex. 
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10.1111/jocn.12190 

 

Australien 

Styftet var att utforska 

problem relaterade till 

sexuell funktion och 

förhållande, för män och 

partnern, under 

diagnostisering och 

behandling för 

prostatacancer. 

Metod:  

En mixad metod med 

kvalitativ design och 

deskriptiv statistik. 

Design:  

Internet baserade enkäter. 

Population:  

Män med prostatacancer 

och fruarna eller partners. 

Inklusionskriterier:  

Män med prostatacancer 

Urval:  

26 deltagare  

Datainsamlingsmetod: 

Fokus grupper och par 

intervjuer samt en enkät på 

internet. 

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor:  

Kvalitativ design med 

kvalitativa data som stöds 

av statistik. Artikeln är 

publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift. 

 

Svagheter: 

Att män och kvinnorna 

kan ha påverkat varandra 

under intervjuerna och 

enkäten. 

Resultatet visade att 24 procent av 

männen ångrade sin 

behandlingsmetod. 

Deltagarna kände otillfredställelse 

av att finna nya sätt att utöva sex 

på.  

Resultatet menar att 42 procent av 

männen upplever att cancer har 

påverkat maskuliniteten negativt. 

Deltagarna beskriver en bristande 

kommunikation mellan man och 

partner.  

Resultatet visade att 32 procent av 

männen kände att partnerns 

känslor och kärlek hade förändrats 

efter diagnosen. 
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Psychosocial issues related 
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USA 

Syftet var att identifiera 

och beskriva de mest 

framträdande psykosociala 

orosmomenten relaterat till 

sexuell funktion bland 

Afroamerikanska 

prostatacancer överlevare 

och makarna. 

Metod:  

Kvalitativ metod 

Population:  

Latin och afro 

amerikanska män med 

prostatacancer, åldern var 

50 och äldre. 

Inklusionskriterier: 

Afroamerikanska män som 

överlevt prostatacancer 

inom fem år och minst haft 

diagnosen ett år. 

Urval:  

65 deltagare, ålder 40-70. 

Heterosexuella gifta män. 

Ingen återkommande 

diagnos av prostatacancer 

eller någon annan 

cancerform. 

Datainsamlingsmetod: 

Par intervjuer som var 

semi strukturerade.  

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

Styrkor:  

Metod, urval och analys 

bra beskrivet. Artikeln är 

publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift. 

 

Svagheter:  

Deltagarna upplevde att 

den minskade sexlusten 

och sexuella förmågan 

påverkade manligheten 

och maskuliniteten vilket 

resulterade i sämre 

självförtroende och 

självkänsla. 

Männen upplever att 

partner, familj och vänner 

var ett viktigt stöd i 

behandlingen och om 

kommunikationen var bra 

så mådde männen bättre. 

 


