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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män och år 2016 

insjuknade drygt 10 000 män i sjukdomen. Sjukdomsutvecklingen sker långsamt och med 

diffusa symtom till en början vilket kan medföra svårigheter för männen att upptäcka 

prostatacancern. Dagens behandlingsalternativ ger stora chanser för männen som insjuknar i 

prostatacancer till att överleva och att bli botade.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med prostatacancer 

från sjukdomsbesked till avslutad behandling.  

Metod: En analys av tre patografier med kvalitativ ansats utfördes med hjälp av Graneheim 

och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys som är anpassad för 

omvårdnadsvetenskap. 

Resultat: Analysen resulterade i fem huvudkategorier och tre underkategorier som utgör 

resultatet. Huvudkategorin En förändrad tillvaro med underkategorierna En förändrad syn på 

vad som är betydelsefullt i livet, Psykisk påverkan och Fysiologisk påverkan. Vidare 

framkom huvudkategorierna Strategier för att hantera sjukdomen, Betydelsen av information, 

Relationers betydelse och Tankar om framtiden. 

Slutsats: Prostatacancern förändrade männens tillvaro och även deras upplevelse av 

välbefinnande och lidande. Männen kunde uppleva oro, rädsla, ovisshet och fysisk påverkan 

som kunde leda till lidande. Trots upplevt lidande kunde männen även uppleva olika former 

av välbefinnande. Relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen och därmed sjuksköterskan 



 
 

ansågs viktiga för männen gällande information och stöd under tiden de behandlades för sin 

prostatacancer. Det kan även anses vara att relevans att belysa sjuksköterskors upplevelser då 

sjuksköterskan har en viktig roll under männens behandlingstid. För framtida forskning kan 

det också vara av intresse att utföra studier som berör tiden efter avslutad behandling av 

prostatacancern.  

 
 
Nyckelord: livsvärld, män, patografier, prostatacancer, upplevelser 
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Inledning 
Cancer är en av de sjukdomar som har högst mortalitet världen över (World Health 

Organization, 2017). Den vanligast förekommande cancersjukdomen hos män är 

prostatacancer (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008; Siegel, Miller & Jemall, 2016; 

Socialstyrelsen, 2015). Under år 2016 rapporterades 10 365 fall av prostatacancer i Sverige in 

till det nationella prostatacancerregistret (Nationella prostatacancerregistret, 2017). Idag 

upptäcks fler fall av prostatacancer i Sverige jämfört med vad som tidigare gjorts men 

samtidigt ökar chansen till överlevnad för männen som insjuknar (Socialstyrelsen, 2015). 

Gillå (2011) menar att så länge prostatacancern inte har spridit sig till andra delar i kroppen 

ger dagens behandlingsalternativ stora chanser att bli botad. Enligt Allchorne och Green 

(2016) kunde män som fick behandling för sin prostatacancer uppleva att de inte alltid fick 

sina behov bemötta av hälso- och sjukvården. Männen kunde uppleva bristfällig information 

gällande biverkningar och om hur sjukdomen kunde påverka männens samliv. Williams, 

Hemphill och Knowle (2017) belyser att det är viktigt att sjuksköterskan har god förståelse 

för de psykosociala behov som männen med prostatacancer skulle kunna tänkas uppleva 

under sitt sjukdomsförlopp och inte enbart fokusera på att lindra männens fysiska symtom. 

 

Antalet män med upptäckt prostatacancer ökar i Sverige och mortaliteten för männen minskar 

vilket gör det troligt att sjuksköterskan någon gång under sitt yrkesliv kommer att komma i 

kontakt med män som har prostatacancer både i samband med prostatacancerbeskedet och 

under behandlingstiden. Därför är det av relevans att beskriva mäns upplevelser av att leva 

med prostatacancer från sjukdomsbeskedet och under tiden männen får behandling för sin 

prostatacancer. Galbraith, Hays och Tanner (2012) påtalar även att män med prostatacancer 

är en patientgrupp där det finns bristfällig forskning och att det behövs mer kunskap om mäns 

upplevelser av att leva med prostatacancer under behandlingstiden.  

 

Sjuksköterskan skulle kunna använda kunskapen för att få en djupare förståelse för män med 

prostatacancers livsvärld och få en större möjlighet att bemöta männens behov samt ge en 

personcentrerad vård.  

 

  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Miller%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742998
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Bakgrund 
Prostatan är en körtel som sitter runt urinröret under urinblåsan hos mannen. Prostatan har  

som uppgift att producera sekret till sädesvätskan som är nödvändig för att spermierna skall 

kunna befrukta kvinnans ägg (Fabian, 2016). Mannens prostata växer i olika etapper under 

hela mannens livstid. Det är individuellt hur mycket prostatan växer i omfång (Li et al., 

2016).  

Prostatacancer 
Enligt Socialstyrelsen (2014) är det vanligast att män över 70 år utvecklar en prostatacancer 

och det är ytterst ovanligt att män under 50 år insjuknar i sjukdomen. Prostatacancer har hög 

hereditet och om någon i familjen haft prostatacancer finns en ökad risk för att utveckla 

sjukdomen. Prostatacancer är en allvarlig sjukdom som ofta utvecklas långsamt under många 

års tid och det är ett stort antal män som lever med prostatacancer men som hinner dö av 

andra åkommor än prostatacancern. Prostatacancer ger till en början diffusa symtom i form 

av att urinstrålen blir svagare vilket kan medföra att det är svårare att tömma urinblåsan och 

det är vanligt med täta urinträngningar.  

 

Den mest betydelsefulla markören för att upptäcka en prostatacancer är genom ett PSA-prov 

som påvisar prostataspecifikt antigen (Renzulli & Pieczonka, 2017). Ett PSA-prov tas genom 

venös blodprovstagning där mängden prostataspecifikt antigen i blodet mäts (Anderson, 

2015). Vidare menar Anderson (2015) att män normalt har mycket låga värden av PSA i 

blodet. PSA produceras i normala fall av cellerna i prostatan men kan även börja produceras 

av cancerceller som då höjer PSA-värdet. Renzulli och Pieczonka (2017) beskriver vidare att 

PSA-provet också är övervägande avgörande vid val om det ska ske vidare undersökningar 

eller vid behandling av prostatacancer och i så fall vilken behandling som kan anses lämplig 

(ibid.). För männen som redan är diagnostiserade med prostatacancer sker uppföljning via 

PSA-prover för att se hur cancern svarat på den behandling som har gjorts eller för att 

upptäcka återfall (Anderson, 2015). Enligt Ringborg et al. (2008) är en vanlig efterföljande 

undersökning till PSA en prostatapalpation (ibid.). Mannens prostatakörtel palperas via 

ändtarmen. Palpationen gör det möjligt att bedöma prostatans storlek, form och eventuellt 

upptäcka avvikelser i prostatavävnadens struktur (Turner & Porrett, 2007). Vid upptäckta 

avvikelser via prostatapalpation utförs en biopsi av prostatavävnaden för vidare utredning. 
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Biopsin utförs tillsammans med en ultraljudsundersökning via ändtarmen (Bratt, Myhrman & 

Thulin, 2016).  

 

Radikal prostatektomi och strålbehandling är vanligt förekommande behandlingar vid 

prostatacancer (Letho, Helander, Taari & Aromaa, 2015). Vid en radikal prostatektomi 

avlägsnas prostatakörteln och sädesblåsorna, urinröret sys sedan samman med urinblåsan och 

leds ner i bäckenbotten. Det tar tid för kroppen att återhämta sig efter en radikal 

prostatektomi och mannen får ha en kvarliggande kateter första tiden efter operationen. 

Brakyterapi är den vanligast förekommande strålbehandlingen som innebär att det förs in 

radioaktiv isotop i prostatakörteln genom nålar. Vanligtvis sker behandlingen under narkos 

(Bratt, Myhrman & Thulin, 2016). Anderson (2015) förklarar att prostatacancerceller är 

beroende av det manliga könshormonet testosteron för att växa och ett sätt att behandla 

prostatacancern är genom att minska halten av testosteron. Det sker genom 

hormonbehandling som förhindrar tumörens tillväxt. Behandlingen är oftast effektiv under en 

kortare tid och det är vanligt att cancertumören åter börjar växa (ibid.). En annan vanligt 

förekommande behandling vid prostatacancer är cytostatika som kan ges både i lindrande och 

botande syfte. Cytostatikan verkar celldödande genom att antingen eliminera cancercellerna 

helt eller genom att krympa den befintliga cancertumören (Quinn, Sandler, Horvath, 

Goldkorn & Eastham, 2017). Vanliga konsekvenser av behandlingarna vid prostatacancer är 

symtom såsom besvär av urininkontinens, svårigheter att få erektion och orgasm (Hanly, 

Mireskandari & Juraskova, 2014).  Sjuksköterskan är delaktig i männens omvårdnad och i 

behandlingen av prostatacancern. Sjuksköterskans uppgifter kan exempelvis vara att ha 

stöttande och informerande samtal, blodprovstagningar samt omvårdnad relaterad till 

katetervård. Sjuksköterskan ska fungera som ett emotionellt stöd och samtidigt främja 

patientens välmående under hela behandlingsperioden (Turner, 2007).  Med avslutad 

behandlingstid avses i den här studien när mannen tagit sitt första PSA-prov för uppföljning 

av behandlingen som utförts efter prostatacancerbeskedet. 

 

Upplevelse 
Eriksson (1991) förklarar att en upplevelse är komplex och kan endast till fullo förstås av 

personen som själv upplever. Det som styr upplevelsen är personens egna medvetenhet och 

självmedvetenhet. En person är en ensam unik individ som trots det ändå är beroende av 

gemenskap och av att vara en del i ett större sammanhang. För att kunna möta en person på 
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bästa sätt i ett vårdsammanhang som till exempel en man som behandlas för prostatacancer är 

det av vikt att sjuksköterskan har kunskap om mannens upplevelse för att kunna skapa ett 

genuint möte. 

Leva med prostatacancer 
Prostatacancer är en sjukdom som kan vara potentiellt livshotande. När en man får ett 

prostatacancerbesked kan det leda till översvallande känslor och mannen kan känna sig vilsen 

(Hovey et al., 2012). Tiden efter att männen fått sina prostatacancerbesked ökade risken för 

att de skulle begå självmord. En anledning kunde vara att männen upplevde stark psykologisk 

stress (Carlsson et al., 2013). Männen upplevde framtiden som osäker och behandlingen av 

prostatacancern kunde påverka männens sexuella förmåga i form av impotens. Impotensen 

och den påverkade sexuella förmågan kunde ge upphov till att männens intima relationer och 

mannens egen självbild blev lidande (Hanly et al., 2014; Laursen, 2017). Enligt Ervik och 

Asplund (2012) kunde män med prostatacancer uppleva första tiden efter 

prostatacancerbeskedet som svår, speciellt när det gällde att undersöka prostatacancerns 

utbredning och utifrån svaret välja lämpligt behandlingsalternativ (ibid.). Under behandlingen 

av prostatacancern upplevde många män negativa symtom som impotens, inkontinens, 

trötthet, rektala blödningar och relationsproblem som påverkade deras livskvalité negativt. 

Många av männen kunde fortfarande uppleva att negativa symtom kvarstod efter den 

avslutade behandlingen (Allchorne & Green, 2016). Impotens var det största besväret för 

männen och Allchorne och Green (2016) menar vidare att hälso- och sjukvården hellre tar itu 

med problem såsom inkontinens och smärta än svårigheter som rör patientens relationer och 

intimitet och menar att hälso- och sjukvården och därmed sjuksköterskan behöver ha ett mer 

patientcentrerat tillvägagångssätt. Det kan vara en utmaning att hantera en sjukdom som 

prostatacancer i vardagen (Cayless, Forbat, Illingworth, Hubbard & Kearney, 2010). Hur det 

upplevs att leva med en sjukdom som prostatacancer utgår från varje persons egen livsvärld. 

 

Livsvärld 
Ur ett livsvärldsperspektiv är det personens levda subjektiva värld som i första hand 

uppmärksammas (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerud, 2003) Bengtsson (2005) 

poängterar att den vardag som en person upplever är en betydande del av dennes livsvärld. 

Dahlberg et al. (2003) beskriver vidare att livsvärlden inte enbart har fokus på personen eller 

världen runt omkring utan på samspelet där emellan som skapar olika upplevelser och 
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dimensioner. En person befinner sig i sin livsvärld hela sitt liv och består av personens egna 

erfarenheter och upplevelser av händelser i livet. Det är genom  

 upplevelser och kommande upplevelser som en person existerar och det är genom den egna 

levda världen som personen till exempel äter, arbetar, tycker, tänker och älskar. 

Livsvärldsteorin lägger fokus på att inte kategorisera personer utan att se till varje enskild 

persons upplevelser och erfarenheter som kan innebära allt från det djupa existentiella till 

olika handlingars funktioner eller föremåls betydelser i personens vardag. Personer som 

befinner sig i liknande situationer kan ha liknande upplevelser men olikheter får inte förbises. 

Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärldsperspektivet gestaltats utifrån det intresse som 

sjuksköterskan har inför personens livshistoria och egna berättelse. Öppenhet och följsamhet 

är betoningen på det vårdvetenskapliga livsvärldsperspektiv som sjuksköterskan ska ha inför 

personens levda värld (ibid.). Genom att försöka skaffa kunskap om män som lever med 

prostatacancers livsvärld kan sjuksköterskan få en djupare förståelse för männens upplevelser 

och erfarenheter.  

 

Välbefinnande och lidande  

Välbefinnande och lidande utgör naturliga delar i människors liv. Vårdandet syftar till att 

lindra eller förhindra lidande och att främja välbefinnande. Dock menar Dahlberg et al. 

(2003) att det inte behöver råda ett motsatsförhållande mellan de båda begreppen. En person 

kan befinna sig i ett lidande till exempel på grund av sjukdom men kan trots det uppleva 

stunder av välbefinnande. Upplevelsen att känna högaktning för sitt liv samt för sig själv som 

person innebär att uppleva hälsa och att se sig själv som en hel människa. För att det ska vara 

möjligt måste en person kunna hantera sitt lidande. Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att 

det är viktigt att en persons lidande blir bekräftat och att ge lidandet utrymme så att personens 

värdighet bevaras och stärks. Bekräftas personens lidande ges en möjlighet att uppleva ett 

välbefinnande trots lidande. Sjukdomslidande relaterat till sjukdom är ett vanligt 

förekommande lidande för personer som vårdas av hälso- och sjukvården. Lidandet kan 

orsakas av sjukdomens symtom, känslor av ensamhet eller sårbarhet och många gånger 

upplevs kroppen förändrad. Sjuksköterskan behöver ha kunskap i att bemöta lidande på ett 

professionellt sätt och får inte förringa eller förminska en annan persons lidande (ibid.). Ett 

sjukdomslidande kan upplevas av en person som fått en sjukdom, som exempelvis 

prostatacancer. Dahlberg et al. (2003) poängterar att sjuksköterskans uppgift är inte enbart att 

bemöta lidandet utan också att främja välbefinnande och det kan vara till synes enkla medel 
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som att vara här och nu och att se personen som krävs för att personens välbefinnande ska 

öka. 

Den subjektiva kroppen 

Dahlberg et al. (2003) menar att en människa lever hela livet genom sin kropp. Det går inte 

att se kroppen objektivt utan kroppen är ett subjekt som innefattar psykiska, fysiska, 

känslomässiga och emotionella faktorer och kroppen kans ses som personens förankring med 

världen. Dahlberg et al. (2003) menar att det är genom vår kropp som personer skapar 

relationer till andra människor.  En förändring i en persons kropp innebär även en förändring 

av dennes tillgång till livet och till världen både på gott och ont.  En sådan förändring kan ske 

när en person förlorar till exempel en kroppsdel. En sjukdom kan också förändra en persons 

livsvärld och då påverka personens tillgångar och möjligheter i livet. Det kan förändra 

balansen mellan personens upplevelse av välbefinnande och lidande (ibid.). När en man får 

prostatacancer och behandlas för sjukdomen skulle mannens livsvärld kunna förändras och på 

så vis påverka balansen mellan upplevt välbefinnande och lidande.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med prostatacancer från 

sjukdomsbesked till avslutad behandling. 

Metod 

Design 
För att besvara studiens syfte utfördes en kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier. 

Målet med kvalitativ forskning är enligt Friberg (2012) att få en ökad förståelse för det 

avsedda syftet och bättre förståelse för personers erfarenheter, upplevelser, förväntningar 

eller behov (ibid.). Kvalitativ forskning fokuserar inte på att generalisera resultatet så som 

kvantitativ forskning gör utan den kvalitativa forskningen baseras på att varje person är unik 

och att alla personer har en individuell verklighetsuppfattning (Kristensson, 2014). Segesten 

(2012) förklarar att det som kännetecknar en patografi är berättandet av en persons 

sjukdomshistoria. Berättandet kan ske av personen själv eller av någon annan i personens 

närhet (ibid.). Patografierna har ofta en detaljerad beskrivning av personens vardag och 
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dennes upplevelser (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Skott (2012) menar att genom 

sjukdomsberättelser så kan sjuksköterskan få en djupare förståelse för hur personen upplever 

både sin egen livssituation och den vård och omsorg som denne erhåller (ibid.). För att ha 

möjlighet att ta del av mäns upplevelser av att leva med prostatacancer ansågs en 

litteraturstudie baserad på patografier vara lämplig som datainsamlingsmetod.  

 

Urval  
För att precisera sökningen av patografier användes inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusions- och exklusionskriterier är av stor betydelse då de gör att sökningarna av data blir 

hanterbara och ger data av relevans utifrån syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Inklusionskriterierna var att patografierna skulle handla om män som lever eller som har levt 

med prostatacancer. Patografierna skulle vara skrivna på svenska och vara självbiografier 

som innebär att det är personerna själva som har skrivit patografinerna. Patografier som var 

skrivna av anhöriga i anhörig eller parperspektiv, samtidig samsjuklighet med andra 

sjukdomstillstånd och patografier som publicerats innan år 2000 exkluderades. 

 Datainsamling 
Datainsamlingen till studien genomfördes genom sökningar i Libris. Libris som är en svensk 

nationell bibliotekskatalog har litteratur som sträcker sig från år 1866 och framåt (Willman et 

al., 2006). Libris är den katalog med störst innehåll gällande böcker då det finns material från 

200 olika bibliotek i Sverige (Karlsson, 2012). 

 

Sökorden som användes i Libris var: biografi, cancer, man, män, patografi, prostatacancer*. 

Sökorden kombinerades på olika sätt för att få så preciserade och täckande sökningar som 

möjligt för att svara på studiens syfte. Se bilaga 1 för att se tabellen för databassökningarna i 

Libris. Willman et al. (2006) menar att det är av stor betydelse att sökorden som används i en 

litteratursökning är relevanta och precisa för att få fram data med god kvalité till det tänkta 

syftet. Trunkeringen * användes vid sökningen på sökordet prostatacancer. Willman et al. 

(2006) beskriver fördelen med att trunkera sökord. Trunkeringen * används för att inkludera 

ytterligare ändelser på ett ord och samtidigt behålla ordets stam (ibid.). Sökningen resulterade 

i sammanlagt 67 träffar, efter avgränsningarna svenska och böcker kvarstod 29 träffar varav 

vissa dubbletter. För att ytterligare kunna sortera och prioritera patografierna så lästes 

sammanfattningarna på patografiernas baksidor. Det utfördes för att kontrollera om 
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patografierna stämde överens med inklusions- och exklusionskriterierna samt svarade på 

studiens syfte. Efter att ha läst sammanfattningarna kvarstod fyra av patografierna som 

besvarade studiens syfte; Ditt PSA är för högt: Mitt möte med prostatacancer, Jag och min 

PC: Prostatacancern tog plats i våra liv, Prostatacancer: En bok om hopp och Tur i Oturen: 

På offensiven mot prostatacancer. Efter de fyra patografierna lästs igenom i sin helhet kom 

patografin Tur i Oturen: På offensiven mot prostatacancer att exkluderas då prostatacancern 

upptäcktes först när den hunnit metastasera sig till både hjärnan och skelettet innan den 

orsakade andra symtom. Det ansågs medföra svårigheter i att urskilja personens upplevelse 

av att leva med prostatacancer då personen under patografins gång lyfter fram sina 

upplevelser om hur det är att leva med sin hjärntumör och det fokuseras på operationen och 

rehabiliteringen av hjärntumören. Återstående tre patografier som svarade på studiens syfte 

valdes ut för vidare analys.  

 

Titel: Ditt PSA är för högt: Mitt möte med prostatacancer. 

Författare: Lars-Göran Pärletun 

Ålder: 53 år 

År: 2003 

Förlag: Bokförlaget Vivamos 

Förlagsort: Uppsala 

 

Sammanfattning: En natt vaknar Lars-Göran med känslan av att inte kunna tömma sin blåsa. 

Han åker dagen efter till vårdcentralen där de diagnostiserar honom med total urinstämma. 

Han återfår urinstämman ytterligare en gång och läkarna bestämmer sig då för att göra en 

cystoskopi och tar i samband med undersökningen ett PSA-prov. Värdet på PSA-provet var 

för högt och det gjordes en biopsi av prostatan som visade sig innehålla cancerceller. Lars-

Görans prostatacancer åtgärdas genom en radikal prostatektomi vilket är ett stort urologiskt 

ingrepp där hela prostatan med sädesledarna avlägsnas. Lars-Göran berättar i sin bok om hur 

det var att få prostatacancerbeskedet, upplevelsen av att vara patient och känslan av att 

behöva vänta på besked efter ingreppet om prostatacancern är botad eller ej.  

 

Titel: Jag och min PC: Prostatacancern tog plats i våra liv.  

Författare: Bosse Loverfelt 

Ålder: 66 år 

År: 2014 
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Förlag: Nomen förlag 

Förlagsort: Visby  

 

Sammanfattning: Vid en undersökning som Bosse väljer att medverka i tas ett antal 

blodprover och Bosse väljer själv att inkludera ett PSA-prov då en nära vän till honom haft 

prostatacancer. Det är så här Bosses resa mot undersökningar, prostatacancerbesked och tuffa 

behandlingar i hopp om bot börjar. Bosse börjar sin behandling med hormonbehandling och 

fortsätter med brakyterapi.  Genom hela prostatacancerbehandlingens gång försöker Bosse stå 

fast vid sin optimism och trots ett stort allvar skildras det mycket humor. Det är humorn som 

får honom att orka ta sig igenom den tuffa tiden tillsammans med familjen som är ett stort 

stöd.  

 

Titel: Prostatacancer: En bok om hopp. 

Författare: Peter Örn 

Ålder: 59 år 

År: 2016 

Förlag: Ekerlids förlag 

Förlagsort: Stockholm 

 

Sammanfattning: Peter Örn arbetar som författare, styrelseproffs och föreläsare. När Peter var 

iväg på semester kunde han en kväll inte tömma blåsan och hans ena fot svullnade. Det var då 

Peters egentliga resa började. Peter tog steget att våga söka vård vilket ledde till 

undersökningar, prostatacancerbesked och behandling. Peter beskriver målande sina 

upplevelser om livet från det att han fick beskedet om sin prostatacancerdiagnos till 

behandling och friskförklaring och hur han under tiden hanterade sin vardag. 

Analys 
Till analysen av patografierna användes Graneheim och Lundmans (2004) pedagogiska 

tolkning av kvalitativ innehållsanalys anpassad för omvårdnadsvetenskap. Patografierna 

analyserades med hjälp av manifest analys med latenta inslag. Enligt Dahlborg-Lyckhage 

(2012) och Graneheim och Lundman (2004) innebär manifest innehållsanalys att det 

fokuseras på det uppenbara och synliga i en text. Latent innehållsanalys innebär att fokus 

ligger på det dolda och underliggande i texterna (ibid.). Patografierna lästes flertalet gånger 

enskilt därefter fördes en diskussion och en sammanställning av varje patografi skrevs ner 
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gemensamt i ett dokument på datorn för att få en överblick och en förståelse för innehållet i 

patografierna. Vidare i analysprocessen togs meningsbärande enheter ut enskilt ur 

patografiernas texter utifrån studiens syfte genom markering med överstrykningspenna. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en meningsbärande enhet är den del av en 

större text som svarar på det som ska studeras som i det här fallet är syftet. Texten i en 

meningsbärande enhet kan bestå av en eller flera meningar (ibid.). Vidare jämfördes och 

diskuterades de meningsbärande enheterna och kondenserades ner med bibehållen kärna i 

texten och för att minska risken för fritolkning. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att 

kondenseringen är en viktig del i bearbetningen av texten. Vid kondensering kortas texten ner 

men inget innehåll av betydelse får gå förlorat (ibid.). De kondenserade meningsbärande 

enheterna fick sedan koder utifrån sitt innehåll. Vid kodningen var det viktigt att de 

meningsbärande enheterna inte tappade sin huvudsakliga innebörd. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver koden som en etikett på vad den meningsbärande enheten handlar om, dess 

kärna. Koderna fungerar som ett verktyg till att skapa kategorier (ibid.).  De kodade 

meningsbärande enheterna klipptes ut och sorterades i högar efter innehåll, skillnader och 

likheter. Dataanalysen utfördes ett pågick tills det uppstod ett samtycke gällande 

kategoriernas innehåll. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att inga koder 

blir utan kategori och koden får inte heller passa in i två kategorier. En kategori ska i 

huvudsak inneha en tydlig titel som speglar textens innehåll. Kategorins innehåll ska vara 

tydligt beskrivet (ibid.). Analysen av de tre patografierna resulterade i sju olika kategorier. 

Tre av kategorierna bildade sedan tillsammans en huvudkategori och de ytterligare fyra 

kategorierna blev egna huvudkategorier. Resultatet resulterade då i fem huvudkategorier och 

tre underkategorier Graneheim och Lundman (2004) förklarar att det är vanligt att det 

framkommer underkategorier vid analysen. Underkategorierna kan sedan tillsammans bilda 

en huvudkategori (ibid.). För att se exempel på analysprocessen se bilaga 2.  

 

Etiskt övervägande  
Autonomiprincipen kan anses vara övervägd då författarna till de utvalda patografierna själva 

valt att skriva och publicera innehållet i sina patografier. Olsson och Sörensen (2011) menar 

att autonomiprincipen innebär respekt för personens integritet och autonomi men även att 

respektera personens egen inställning till olika handlingsalternativ och ställningstagande till 

information (ibid.). Genom att en analys utförts av de utvalda patografierna kan 

godhetsprincipen anses beaktas eftersom att analysen kan medföra att ny och betydelsefull 
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kunskap för sjuksköterskor framkommer samt att avsikten var att patografiernas författare 

inte skulle komma till skada. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär godhetsprincipen att 

förhindra och förebygga skada. Det kan göras genom att ny och väsentlig kunskap tas fram 

som kan förbättra både patienters omvårdnad, diagnostik och behandling.  Kjellström (2012) 

menar att rättviseprincipen är viktig att beakta vid litteraturstudier. Rättviseprincipen handlar 

om hur fördelningen av nackdelar och fördelar sker så att det kan motiveras till varför det 

uppstår skillnader mellan människor som kan motiveras till eventuell särbehandling i ett 

forskningssammanhang då det benämns att alla människor skall behandlas lika (ibid.). 

Analysen av patografierna hade inte för avsikt att särbehandla människor. Patografierna som 

valdes ut till analysen var de patografier som ansågs vara mest relevanta till att besvara 

studiens syfte. Informerat samtycke till analysen av patografierna ansågs inte vara möjligt att 

erhålla. Avsikten med analysen och framtagandet av resultatet var att hålla texten så nära 

ursprungstexten som möjligt och att inte övertolka innebörden och lägga in egna värderingar.  

 

Resultat 
Analysen utifrån studiens syfte kom att resultera i fem huvudkategorier med tre tillhörande 

underkategorier. En huvudkategori var En förändrad tillvaro med underkategorierna En 

förändrad syn på vad som är betydelsefullt i livet, Psykisk påverkan och Fysiologisk 

påverkan.  Vidare huvudkategorier var Strategier för att hantera sjukdomen, Betydelsen av 

information, Relationers betydelse och Tankar om framtiden (Se figur 1). Till varje kategori 

presenterades citat för att förstärka resultatets trovärdighet och belysa viktiga upplevelser. 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2013) poängterar att det är fördelaktigt att stärka resultat 

med direkta citat för att få ett trovärdigt resultat. 
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Figur 1. Illustrativ beskrivning av resultatets huvud- och underkategorier.  

 

En förändrad tillvaro 
Gemensamt för männen var att de upplevde att prostatacancern förändrade deras tillvaro. 

Prostatacancerbeskedet och tiden de behandlades för prostatacancern förändrades männens 

syn på sig själva och på vad som var betydelsefullt i deras liv. Beskedet om prostatacancern 

och behandlingen som männen genomgick för sin prostatacancer kunde även innebära en 

psykisk påverkan och en fysiologisk påverkan hos männen (Loverfelt, 2014; Pärletun, 2003; 

Örn, 2016). Kategorin En förändrad tillvaro resulterade därmed i tre underkategorier: En 

förändrad syn på vad som är betydelsefullt i livet, Psykisk påverkan och Fysiologisk 

påverkan.   
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En förändrad syn på vad som är betydelsefullt i livet 

Beskedet och insikten om att männen insjuknat i prostatacancer resulterade i att de upplevde 

en förändrad syn på livet och männen kom att omvärdera vad som verkligen var viktigt och 

betydelsefullt i deras liv. Männen upplevde vikten av att leva i nuet och att ta vara på nuet 

och på personerna som fanns i deras omgivning (Loverfelt, 2013; Pärletun, 2003; Örn, 

2016).  En man kom till insikt om att livet tillsammans med sin familj var mer betydelsefullt 

än att återfå potensen och kontinensen (Pärletun, 2003).  En annan man upplevde att efter han 

insjuknat i prostatacancer fanns det inte längre en tanke på arbetet eller världen utanför och 

han upplevde att han lärt sig leva i nuet.  Mannens syn på vad som var betydelsefullt 

förändrades och han kunde nu släppa taget om de stressmoment han tidigare i sitt liv upplevt i 

form av oro över att göra människor besvikna, att inte komma i tid och att inte prestera 

tillräckligt (Örn, 2016). En man beskrev upplevelsen av hur fantastiskt det var att stiga upp på 

morgonen till en ny dag som mötte honom som ett oskrivet blad. Innan prostatacancern och 

den påbörjade prostatacancer behandlingen beskrev mannen hur han tidigare tagit sådana här 

stunder för givna (Pärletun, 2013). 

 

Två av männen kunde uppleva hur perspektivet till det som tidigare varit betydelsefullt i 

deras liv förändrats så som att arbetet, yttre makt och framgång inte upplevdes lika viktigt 

längre (Pärletun,2003; Örn, 2016).  En man beskrev att han efter att ha insjuknat i 

prostatacancer inte längre tog initiativ för att höra hur saker löste sig på arbetet när han inte 

var där, vilket var något som han alltid tidigare hade gjort. Det upplevdes som ovant för 

honom men han kom underfund med att det inte störde honom då det inte längre kändes lika 

betydelsefullt (Örn, 2016).  

“Cancer förenar och det kändes som om världen är uppdelad i två sorters 

människor, de som inte fått cancer och de som fått cancer. Vi som fått 

cancer har fått ett nytt perspektiv på tillvaron” (Pärletun, 2003, s.136). 

 

En av männen upplevde att hans och hustruns liv hade förändrats efter beskedet om 

prostatacancern. Perspektivet på livet blev kortare och mannen och hans hustru planerade inte 

för saker i framtiden som de tidigare gjort. Det senaste halvårets läkarundersökningar och 

prostataoperationen gav ett annat perspektiv på livet och stundens glädje och mötet med 

människor upplevdes nu mer betydelsefullt än vad det tidigare gjort (Pärletun, 2016).  
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Psykisk påverkan 

Efter att männen fått sina prostatacancerbesked upplevde alla männen att prostatacancern 

berörde och påverkade dem psykiskt. Gemensamt för männen var att de upplevde psykisk 

påverkan i form av stor oro både inför saker som de hade genomgått under sjukdomstiden 

och hur behandlingarna skulle påverka dem. Alla männen upplevde även hur prostatacancern 

kom att förändra dem som personer (Loverfelt, 2014; Pärletun; 2003; Örn, 2016). Två män 

kom att uppleva hur prostatacancern gjort att de blev mer öppna mot sin omgivning och var 

mer lättrörda än vad de tidigare varit (Pärletun, 2003; Örn, 2016). En av männen upplevde att 

det var svårt att var lugn efter att han fått sitt besked om prostatacancern. Beskedet om 

prostatacancern medförde upplevelser av maktlöshet, rädsla och att det var omöjligt att samla 

tankarna.  Mannen beskrev att han kunde uppleva att prostatacancerbeskedet var ett besked 

att han snart skulle dö och det påverkade honom psykiskt. Mannen upplevde att hans tid var 

utmätt och det resulterade i en upplevelse av rädsla.  Mannen uttryckte att han naturligtvis var 

rädd för döden och undrade om inte alla människor upplevde en rädsla inför döden 

(Örn,2016).  

 

Männen kunde uppleva hur prostatacancern påverkat dem psykiskt och förändrat hur de såg 

på sig själva. Männen gick från att ha varit tillsynes friska män till att vara cancerpatienter 

och skulle nu behöva tränas till att leva med sin prostatacancersjukdom. Männen beskrev att 

de påverkades psykiskt över den plötsliga förändringen att ha gått från att vara friska män till 

att plötsligt bli cancersjuka. (Pärletun, 2003; Örn, 2016). Männen upplevde att det var när de 

var ensamma som tårarna kom och en man beskrev att han böjde huvudet djupt och grät 

bakom skyddande händer utan att någon visste om det (Loverfelt, 2014; Örn, 2016).  En man 

upplevde en psykisk omställning då han efter sitt prostatacancerbesked uttryckte att han 

mötte samma spegelbild som innan läkarbesöket men att det nu inte var samma man som 

tittade tillbaka på honom. Nu såg han in i ögonen på en man som har prostatacancer (Örn, 

2016). En av männen upplevde att oron och de mentala passagerna som väntade honom i 

form av svar från patologen samt en ny PSA-mätning medförde en stor trötthet och 

kraftlöshet vilket gjorde mannens sårbarhet påmind och han beskrev svårigheter i att uppleva 

glädje som han tidigare kunnat göra (Pärletun, 2003).  
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“Under sjukhusvistelsen halkade jag ner igen i en smärtsam påminnelse 

om att livet inte har några garantier. Jag blev medveten om min sårbarhet 

och de mentala passagerna som låg framför mig” (Pärletun, 2003, s.190).  

 

En man upplevde sig inte längre lika stark mentalt som tidigare och kände sig i vissa lägen 

liten och sårbar speciellt vid läkarundersökningar (Loverfelt, 2014). Två av männen upplevde 

att de inte längre hade någon kontroll över sin nuvarande tillvaro vilket gjorde att männen 

kände känslor av obehag och ovisshet (Loverfelt, 2014; Pärletun, 2003). En av männen kunde 

uppleva att hans tunga tankar om prostatacancern blev ett för honom groteskt grubblande 

(Loverfelt, 2014). Männen upplevde sig ändå stundtals mentalt förberedda inför de 

operationer som väntade dem och försökte att tänka positiva tankar (Pärletun, 2003; Örn, 

2016). En man upplevde en stor lättnad när operationen var över och livet kunde fortsätta 

samtidigt som han kände en stark oro för att operationen inte skulle ha varit lyckad (Pärletun, 

2003). 

 

Fysiologisk påverkan   

Prostatacancern kom inte enbart att påverka männen psykiskt utan prostatacancern innebar 

också stor fysiologisk påverkan för samtliga män. En stor fysisk påverkan för männen var 

inkontinens som besvärade dem alla under en tid efter behandlingen och medförde en 

osäkerhet över att inte veta om dem hann till toaletten i tid. Männen upplevde att det var en 

stor omställning att behöva använda sig av inkontinensskydd (Loverfelt; 2014; Pärletun, 

2003; Örn, 2016). Männen upplevde att det var en befriande känsla att bli av med katetern 

som dem fått efter operationen. Det upplevdes som ren glädje att kunna duscha utan kateter 

då det sista hindret till att sköta sin hygien äntligen var borta (Loverfelt, 2014; Pärletun, 

2003). En man upplevde att det var viktigt att vara mån om sitt yttre. Mannen var noga med 

att raka och tvätta sig var dag för att inte hans yttre skulle förfalla, både för sin hustrus och 

sina barns skull men framförallt för sin egen skull (Örn, 2016).  En annan man upplevde även 

en sexuell omställning i form av minskad lust, prestation och torr utlösning vid orgasm. 

Mannen insåg att stoppet för reproduktionen var livslångt men upplevde ändå att det vid hans 

ålder kändes överkomligt (Loverfelt, 2014).  

 

“Torr orgasm- sug på det. Omställning vid sextiosju års ålder efter ett 

långt liv…Vad betyder det i relationen?” (Loverfelt, 2014, s.96).  
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Männen upplevde olika former av fysiska begränsningar i form ut av ständigt illamående, 

minskad matlust, stark och förlamande trötthet samt minskad ork och fysiskförmåga 

(Pärletun, 2003, Örn 2016). En man upplevde den minskade fysiska förmågan i vardagen som 

en stor förändring då mannen inte längre skulle kunna vara behjälplig till att klippa gräset 

mer det året då han inte hade orken eller styrkan.  Mannen skulle inte heller kunna gå ut med 

familjens hund på ett bra tag framöver då styrkan inte fanns till att hålla emot om det skulle 

komma andra hanhundar (Pärletun, 2003).  

 

Strategier för att hantera sjukdomen 
Prostatacancern medförde att männen upplevde sig behöva utveckla strategier för att hantera 

sin sjukdom i vardagen. Alla männen hade olika strategier för att hantera sin 

prostatacancersjukdom på bästa sätt efter sina egna förmågor (Loverfelt, 2014; Pärletun, 

2003; Örn, 2016). En man upplevde att det viktiga för honom att lära sig att acceptera den 

situation som han hamnat i, både i det korta och det långa perspektiv som prostatacancern 

medförde. Han uttryckte även att han intalade sig själv att inte ta ut någon olycka i förskott, 

även om han upplevde att det ibland kunde dyka upp dystra budskap så var det viktigt att 

försöka bemöta dem positivt (Pärletun, 2003).  

 

Två män upplevde det lättare att hantera vardagen med sin prostatacancer genom olika 

former av kontroll.  För att behålla kontrollen gjorde männen checklistor på vad som skulle 

göras till varje ny dag som väntade (Loverfelt, 2014; Örn, 2016).  En av männen såg sin 

prostatacancer som sitt viktigaste projekt.  Mannen beskrev sin upplevelse som en längtan 

efter att segra och vinna kampen mot prostatacancern. Mannen upplevde att prostatacancern 

gett honom helt nya erfarenheter, lärt honom en helt ny planeringsteknik och utmanat hans 

kreativitet (Loverfelt, 2014). En man målade upp framgångsbilder gällande prostatacancern i 

sin fantasi som en strategi för att hantera sin sjukdom i vardagen (Örn, 2016).  En man 

upplevde att han kanske gjorde något som kunde anses som annorlunda efter att han fått sitt 

besked om prostatacancern. Mannen valde att fira sitt prostatacancerbesked tillsammans med 

sin hustru eftersom att de upplevde att det kändes som rätt sak att göra. Mannen uttryckte att 

de andra alternativen som fanns var att åka hem och bli sittande i en fåtölj eller att googla på 

prostatacancer på datorn hela eftermiddagen. Mannen menade att de alternativen knappast 

skulle få honom att må bättre (Loverfelt, 2014).  
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“Det kanske inte är alla som “firar” ett cancerbesked. Men för oss blev 

det rätt. Vad skulle alternativet vara? Att åka hem och sjunka ned i 

fåtöljen i svår sinnesstämning? Eller googla på “cancer” framför datorn 

hela eftermiddagen?” (Loverfelt, 2014, s. 60).  

 

En man kunde uppleva att det stärkte honom att det var han som var tvungen att bestämma 

och ta alla beslut som rörde både hans privatliv och de beslut som rörde hans prostatacancer 

sjukdom. Mannen upplevde att det kan ha varit den känslan av kontroll över sina beslut som 

fick honom upp på fötter igen (Örn, 2016). En av männen valde att helt ändra om sin kost till 

vegetarisk kost för att bemöta och hantera sin prostatacancer. Han menade att om det nu 

fanns cancerceller i hans kropp skulle han minsann inte göda dem (Pärletun, 2003).   

 

Betydelsen av information 
Männen var överens om att information rörande prostatacancern och behandlingen av 

prostatacancern var av stor betydelse för dem. Männen upplevde olika former av brist på 

information som ledde till känslor av ovisshet (Loverfelt, 2014; Pärletun, 2013; Örn, 2016). 

En av männen upplevde brist på information i samband med att han mottog 

prostatacancerbeskedet. Varför var operation utesluten i hans fall och var cancern spridd? 

Mannen upplevde att det var information som han inte fått ta del av. Mannen ville ha en 

prognos för hur hans chanser till tillfrisknandet från sin prostatacancer såg ut, kommer han att 

överleva och bli botad? (Loverfelt, 2014). 

 

“Vi lämnar läkaren med vetskapen om att jag har cancer och just då med 

ovetskapen om huruvida den spridit sig eller ej” (Loverfelt, 2014, s.56). 

 

En annan man upplevde att han inte fått tillräckligt med information vare sig innan eller efter 

operationen och att läkaren inte gått in på några anatomiska detaljer. Det fick honom att 

känna sig omyndigförklarad och ifrågasätta den svenska sjukvårdskulturen (Pärletun, 2003). 

Två män upplevde att det var viktigt att få visshet och kontroll över sin prostatacancer genom 

att få information. En av männen upplevde att han måste få veta hur allt hänger ihop medan 

den andre mannen upplevde att vissheten skulle kunna hjälpa honom att lättare hantera 

beskeden som kanske låg framför honom (Örn, 2016; Pärletun, 2003). En man upplevde att 
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trots att han läser tidningen var dag och försöker hänga med i det som sägs på tv så hade han 

aldrig hört ordet PSA och han förstod inte vad PSA var när läkaren talade med honom om 

det. En man upplevde att han hade många obesvarade frågor gällande operationen av 

prostatan. Hur kommer operationen att gå? Hur skulle han må efteråt? Vad skulle han göra på 

sjukhuset nästa dag?  Likaså uppger han att ingen informerat honom om riskerna för 

komplikationer och biverkningar som kunde tillkomma efter operationen i form av impotens 

och inkontinens. Mannen undrade om sjukvårdspersonalen glömt bort att ge honom 

informationen eller om det var så här det fungerar, att patienter inte blir informerade 

(Pärletun, 2003).  

 

Männen upplevde också att information var viktig och sökte själva information om vilka 

behandlingsalternativ som fanns tillgängliga och vilka risker behandlingarna kunde innebära 

(Pärletun, 2013; Örn, 2016). En av männen upplevde att genom att läsa om prostatacancer 

fick han mental kraft och informationen hjälpte honom att bearbeta sin situation. Mannen 

kunde även uppleva att det var viktigt att läsa om prostatacancer för att kunna ställa rätt 

frågor till sin läkare. Mannen uttryckte belåtenhet efter att ha sökt information själv och 

upplevde att han fått den behandling som passade honom bäst (Pärletun, 2013). 

 

 Under tiden männen fick besked och behandling för sin prostatacancer upplevde männen att 

sjukdomsförloppet till stor del innebar en lång väntan på att motta olika former av 

information. Männen upplevde väntan både inför läkarbesök, provsvar, operation och över att 

få besked och information om behandlingsresultat (Loverfelt, 2014; Pärletun, 2003; Örn, 

2016). En av männen uttryckte att väntan inför kommande PSA-besked tog all hans kraft och 

resurser. Mannen uttryckte att han ville få läkarbesöket avklarat så fort som möjligt men 

insåg att han inte hade någon chans att påskynda eller på annat sätt påverka läkarbesöket utan 

fick vänta på informationen. Samme man beskrev även att han upplevde att det var bra att 

han i förväg fått veta att han vid en undersökning efteråt kunde må hemskt illa och ha riktigt 

ont. Mannen upplevde att den informationen gjorde honom förberedd (Pärletun, 2003). En 

man upplevde att det var väntan på information som gjorde att det var lättare att falla offer för 

sina fantasier och väntan medförde att han hann fantisera om vilka besked som möjligen 

kunde vänta honom (Örn, 2016). 
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Relationers betydelse 
Männen upplevde att goda relationer med närmaste familjen, närstående men också till andra 

personer som också varit eller är sjuka i cancer skänkte männen stort stöd, tröst och trygghet 

genom männens sjukdomstid med prostatacancer. Relationen till vårdpersonalen var också 

betydelsefull för männen. Relationerna och engagemanget från andra personer gav männen 

kraft och styrka till att orka kämpa sig igenom sjukdomstiden med prostatacancern 

(Loverfelt, 2014; Pärletun, 2003; Örn, 2016).  

 

Prostatacancern förenade männen med andra män som varit eller är sjuka i prostatacancer 

(Loverfelt, 2014; Pärletun, 2003; Örn, 2016). En av männen upplevde att det var fint att bara 

få dela en stund och en promenad med en man som varit med om samma sak som han själv 

och att sjukdomen skapar en särskild gemenskap eftersom båda visste hur det var att vara 

sjuk men samtidigt tyckte männen inte synd om varandra (Örn, 2016). En man tyckte att det 

var stärkande att ha sin nära vän som ett bollplank då vännen hade erfarenhet av att vara sjuk 

i prostatacancer och det upplevdes som ett stort stöd för mannen (Loverfelt, 2014). En annan 

man menade att samhörigheten med de äldre männen i “cancerklubben” fick honom att inte 

känna sig ensam. Mannen beskrev sitt omättliga behov av att få prata om sin prostatacancer 

och hans upplevelser från hans urinstämma som var början till upptäckten av prostatacancern 

till uppvaknandet efter operationen och operationssåren men även om hemkomsten efteråt. 

Mannen upplevde att varje lyssnare var en hjälp och befrielse till att lätta på den börda han 

bar inom sig (Pärletun, 2003).  

 

“Efter hemkomsten fick jag telefonsamtal, brev, vykort, e-post och besök. 

Varje kontakt gav mig kraft. Besöken var extra värdefulla. De gav mig 

chans att berätta om min cancer med ögonkontakt” (Pärletun, 2003, s. 

135).  

 

Trots betydelsen av stärkande relationer upplevde två av männen även stunder av ensamhet 

men ur olika perspektiv och i olika sammanhang. De båda männen var dock överens om att 

de upplevde det som att de var ensamma med sina tankar om prostatacancern, något som 

männen tidigare hade kunnat delge till andra men som de nu hade svårt med (Loverfelt, 2014; 

Örn, 2016). En man upplevde att det var många tillfällen som väntade honom där han 

kommer att vara väldigt ensam och skulle behöva stå på sina egna ben (Loverfelt, 2014). En 
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man upplevde att han kunde uppskatta ensamheten och den tystnad och det lugn som den 

innebar. Mannen menade att varje människa bär sina egna bekymmer och den känslan bröt 

igenom hans egen känsla av ensamhet (Örn, 2016).  Männen upplevde en stor trygghet och 

tillit i relationen till vårdpersonalen som tog hand om och vårdade männen under deras 

sjukhusvistelse i samband med prostatacanceroperationerna. Båda männen upplevde att 

mötena med sjukvårdspersonalen var mycket bra och att mötena gav dem värdefull kunskap 

samt hjälpte dem att behålla sitt lugn (Loverfelt, 2014; Örn, 2016). En av männen kände att 

han litade mycket på sin läkare och upplevde att det var läkaren som skulle rädda hans liv och 

därför skulle han aldrig glömma honom. Mannen upplevde också en stor tillit i relationen till 

sin läkares medarbetare. Tack vare den starka tilltron mannen upplevde i relationen till 

sjukvårdpersonalen kunde han släppa kontrollen och lägga sitt liv i sjukvårdpersonalens 

händer (Örn, 2016). 

 

“Här träffade jag för första gången “chefspiloten” på min vårdfärd - 

överläkaren EC som jag fattade tycke för direkt och kom att känna stor 

trygghet med” (Loverfelt, 2014, s.74). 

 

Tankar om framtiden  
Gemensamt för männen var att de upplevde att prostatacancern medförde mycket funderingar 

över framtiden och vad framtiden skulle kunna innebära för dem. Männen upplevde blandade 

känslor inför framtiden i form av tacksamhet över livet och att de såg ljust på tillvaron och 

chanserna till ett fortsatt liv. Samtidigt upplevdes känslor av osäkerhet på om prostatacancern 

skulle komma tillbaka och männen uttryckte starkt att de ville fortsätta leva och inte dö av sin 

prostatacancer (Loverfelt, 2014; Pärletun, 2003; Örn, 2016). En man beskrev hur skönt han 

upplevde att det var att komma hem efter sin prostatacanceroperation och känna att hela livet 

låg framför honom (Örn, 2016). En annan man upplevde det som att hans situation kunde 

varit värre. För honom fanns en möjlighet i framtiden att bli botad och frisk och han menade 

att det fanns de män som aldrig skulle kunna få uppleva den möjligheten. Mannen beskrev 

starkt att han ville få fortsätta leva och att han ville få uppleva sina barns och barnbarns 

framtida utveckling. Mannen kunde även uppleva hur ovissheten inför framtiden ibland 

nådde honom och medförde tankar på om han skulle få fortsätta leva till jul eller till nästa 

midsommar. Mannen beskriver hur han upplever det som att bröstet brister och att tårarna 

hejdlöst tränger fram när han tänker på alla dem som han inte vill mista och han upplever en 
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rädsla för att svika och överge sina älskade genom att just dö och inte längre få finnas där 

tillsammans med dem (Loverfelt, 2014). En annan man upplevde en ödmjukhet inför livet 

och en enorm tacksamhet över att prostatacancern inte hunnit utvecklas längre i hans 

kropp.  Mannen kom att uppleva det som att han vunnit en delseger över prostatacancern efter 

att operationen genomförts. Genom att ha valt operationen som behandlingsalternativ 

upplevde mannen att han valt livet och han hade en stor framtidstro (Pärletun, 2003).  

 

“Men nu var det plötsligt det långa perspektivet som plågade mig. Tänk 

om cancern skulle komma tillbaka om några år” (Pärletun, 2003, s. 122) 

 

En man kunde uppleva att han var lyckligt lottad som hade opererats och att operationen hade 

förlängt hans liv. Han var fortfarande orolig för sin framtida prognos då han upplevde att 

ingen prostatacancerpatient går riktigt säker från att få ett återfall i sin 

prostatacancersjukdom. Mannen upplevde att han nu efter prostataoperationen fått mer sand i 

timglaset men visste inte hur mycket (Pärletun, 2003). 

Diskussion 
Diskussionsavsnittet innehåller både en metod- och en resultatdiskussion. Kristensson (2014) 

påtalar att i metoddiskussionen diskuteras studiens styrkor samt svagheter i förhållande till 

den valda metodens tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte. I resultatdiskussionen ska 

resultatet värderas och argumenteras gentemot den tidigare forskning som finns inom ämnet 

(ibid.). 

 

Metoddiskussion 
För att ett forskningsresultat ska vara så trovärdigt som möjligt så är det viktigt att utvärdera 

det tillvägagångssättet som använts i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Föreliggande studie utfördes utifrån kvalitativ metod baserad på patografier vilket ansågs 

vara en relevant metod för att kunna besvara studiens syfte. Valt tillvägagångssätt kan styrkas 

av Kristensson (2014) som menar att kvalitativ metod är ett lämpligt metodval till att studera 

upplevelser, tankar eller erfarenheter hos personer. Vidare menar Kristensson (2014) att 

kvalitativ forskning aldrig kan eftersträva att jämföra eller mäta något mellan olika grupper 

av människor så som kvantitativ forskning kan. En nackdel med patografier som 
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datainsamlingsmetod kan vara de stora textmassor som bearbetas. Det finns då risk för att 

viktiga data kan förbises och det kan ses som en av metodens svagheteter. Föreliggande 

studie hade kunnat baseras på vetenskapliga artiklar istället för patografier men texten ansågs 

redan varit bearbetad och tolkad en gång tidigare av de forskare som skrivit artiklarna vilket 

kunde anses vara en nackdel. En fördel med vetenskapliga artiklar skulle kunna ha varit att 

fler mäns upplevelser hade uppmärksammats men männens upplevelser hade då kanske inte 

kunnat fångas på samma djup som upplevelser baserade på patografier. Ett annat 

tillvägagångssätt för att beskriva mäns upplevelser av att leva med prostatacancer hade varit 

genom att utföra en intervjustudie men det ansågs inte vara möjligt då det kräver hög 

kompetens på de som intervjuar och ett etiskt godkännande av en etisk kommitté. Kristensson 

(2014) menar att en intervjustudie kan komma att ställa stora krav på den personen som ska 

utföra intervjun. Några krav är att personen som ska intervjua måste vara kunnig själv inom 

det valda ämnet, ha ett bra samspel med andra människor, vara flexibel, strukturerad och 

tydlig med rätt formulerade frågor. Vidare menar Kristensson (2014) att intervjuer tar tid att 

lära sig samt att det kräver övning.  

 

När patografierna valdes ut gjordes det utifrån uppsatta kriterier utifrån studiens syfte. 

Patografierna skulle vara skrivna på svenska vilket ansågs minska risken för felaktig tolkning 

vid översättning från annat språk. Det kan anses vara en brist att endast böcker på svenska har 

kunnat analyseras då patografier ofta är skrivna på modersmål och språkkunskaper inom 

enbart svenska och engelska fanns att tillgå. Syftet var männens upplevelse av att leva med 

prostatacancer vilket gjorde patografier som var skrivna av anhöriga eller i anhörigperspektiv 

inte inkluderades då det skulle kunnat medföra svårigheter i att urskilja vilka upplevelser som 

verkligen var männens egna. Inget åldersspann valdes som inklusionskriterie. Männen från de 

utvalda patografierna visade sig ändå vara i ungefär samma ålder och fas i livet efter att 

patografierna lästs ut. Därför ansågs ett inklusionskriterie gällande männens ålder i efterhand 

inte ha någon större inverkan på resultatet. Samsjuklighet med andra sjukdomstillstånd som 

det fokuserades på i patografierna exkluderades då det kunde anses framkomma svårigheter 

med att urskilja vilka upplevelser som verkligen svarade på studiens syfte. I boken Jag och 

min PC- prostatacancern tog plats i våra liv framkommer det att författaren sedan tidigare 

har ett paroxymalt förmaksflimmer. Det här omnämns endast och fokuseras inte på i 

patografin. Det anses troligen därför inte ha någon inverkan på patografins innehåll därav 

inkluderades patografin trots bakomliggande sjukdom.   
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Sökorden som användes i Libris ansågs relevanta för studiens syfte. Begränsningarna som 

användes vid litteratursökningen i Libris var svenska och böcker. Det kan dock inte uteslutas 

att andra sökord hade kunnat påverka litteratursökningen och därmed resultatet. 

Begränsningen svenska ansågs lämplig då ett av inklusionskriterierna var att patografin skulle 

vara skriven på svenska. Böcker ansågs också som en relevant begränsning då studiens metod 

var kvalitativ analys baserad på patografier. Patografierna som inte fanns tillgängliga på 

Gräsviks bibliotek beställdes via fjärrlån så inga patografier exkluderades för att de inte var 

tillgängliga vilket kan ses som en styrka.   

 

Det var tre patografier som valdes ut till analysprocessen. Graneheim och Lundman (2004) 

poängterar att mängden data kan påverka resultatets trovärdighet och överförbarhet (ibid.). 

Det kan därmed inte uteslutas att fler patografier och andra inklusionskriterier hade kunnat 

påverka resultatet. Syftet var att beskriva mäns upplevelser och resultatet går inte att 

generalisera för alla män med prostatacancer då en persons upplevelse samt kvalitativ 

forskning inte är generaliserbar. Det kan styrkas av Eriksson (1991) som menar att en 

upplevelse till fullo endast kan förstås av den person som själv upplever (ibid.). Det kan 

finnas likheter mellan män som lever med prostatacancerns upplevelser vilket utifrån studiens 

resultat skulle kunna resultera i viss mån av överförbarhet till hur andra män med 

prostatacancer kan tänkas uppleva sin situation vilket kan ses som en fördel.   

 

Analysmetoden som användes var Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys anpassad för omvårdnadsvetenskap.  Graneheim och Lundmans tolkning av 

kvalitativ innehållsanalys valdes för att den ansågs innehålla tydliga steg som var lätta att 

följa. Enligt Dreyer (2012) finns det alltid en risk att läsaren av en berättelse läser denne 

naivt. Det sker genom att läsaren gör egna spontana antaganden och tolkar texten fritt utan 

någon struktur (ibid.). För att i så god mån som möjligt förhindra den här företeelsen har de 

första stegen i analysprocessen såsom att läsa patografierna och att ta ut meningsbärande 

enheter gjorts enskilt och det ansågs vara en styrka. I patografierna fanns stora mängder text 

vilket resulterade i en stor mängd meningsbärande enheter som kan ses som en styrka men 

det kan också innebära svårigheter att bearbeta en stor mängd data. När de meningsbärande 

enheterna togs ut ur patografiernas texter var det i vissa fall svårt att ta ut meningsbärande 

enheter som bara innehöll en upplevelse. Samtidigt var det i vissa fall svårt att dela på de 

meningsbärande enheterna då de kunde bli så korta att de tappade sin huvudsakliga 

innebörd.  Den här uppfattningen styrks av Graneheim och Lundman (2004) som poängterar 
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att det vara svårt att ta ut meningsbärande enheter då en för stor meningsenhet kan innehålla 

flera upplevelser och en för liten meningsenhet kan leda till fragmentering av det egentliga 

innehållet. När meningsbärande enheterna hade tagits ut enskilt jämfördes dem för att 

minimera risken för egen fri tolkning vilket kan anses vara en styrka. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det lätt att lägga in egna värderingar och erfarenheter vid en 

analysprocess och det kan påverka trovärdigheten negativt (ibid.). Kondenseringen utfördes 

utan svårigheter. Vid kodningen var vissa koder svåra att komma fram till och fick då 

diskuteras och ändras flertalet gånger tills det uppstod ett samtycke. Analysen valdes att göras 

manifest men det ansågs inte helt kunna gå att undvika latenta inslag. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) går det inte undgå en viss mån av latenta inslag i en manifest analys då 

människan alltid utför en viss grad av tolkning oavsett om den är medveten eller ej (ibid.). I 

vissa fall fick det ske en liten grad av tolkning vid kodningen för att den meningsbärande 

enhetens kärna inte skulle förloras i koden. Vid kategoriseringen fick analysen göras om ett 

flertal gånger för att inga meningsbärande enheter skulle passa in i fler än en kategori 

samtidigt som ingen meningsbärande enhet fick gå förlorad. Kategoriseringen och att hitta 

rätt namn till kategorierna upplevdes svårt men det kan samtidigt ses som en fördel att 

kategoriseringen utfördes ett flertal gånger då analysen blev grundligt utförd. Graneheim och 

Lundman (2004) poängterar vikten av att inga meningsenheter faller mellan kategorierna 

eller passar in i flera kategorier (ibid.). 

 

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att männen upplevde sin tillvaro som förändrad. Männen kunde uppleva 

en förändrad syn på vad som var betydelsefullt i livet och upplevde betydelsen av att vara här 

och nu i sina tankar och sitt medvetande. Den här upplevelsen skulle kunna anses som en ny 

form av välbefinnande då männen som lever med prostatacancer nu uppskattar och njuter mer 

av nuet och det som är betydelsefullt för dem än vad de tidigare gjort. Upplevt välbefinnande 

kan kopplas till Dahlberg et al. (2003) som beskriver att en människa trots sjukdom kan 

uppleva stunder av välbefinnande. Upplevelsen av en förändrad syn på vad som är 

betydelsefullt i livet styrks av King et al. (2015) som menar att andra män med prostatacancer 

också upplevde en ny sorts uppskattning inför att leva i nuet och att det innebar en 

omvärdering av vad som var viktigt i livet. Vad som är betydelsefullt i livet kan variera för 

männen under sjukdomsperioden(ibid.). Det är då viktigt att sjuksköterskan kan vara lyhörd 
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inför männens förändrade syn på vad som är betydelsefullt i livet och utifrån det anpassa 

omvårdnaden efter deras värderingar och önskemål.  

 

I resultatet framkom vidare att männen upplevde olika former av psykisk påverkan från 

stunden som de fick sitt prostatacancerbesked fram till den avslutade behandlingen. Det 

kunde vara känslor av oro, maktlöshet och rädsla samt insikten att de på grund utav sin 

prostatacancer sjukdom såg sig själva som cancerpatienter. Det resulterade i svåra tankar som 

troligtvis hade kunnat leda till lidande för männen. Upplevelsen av lidande kopplat till 

sjukdom förklaras av Dahlberg et al. (2003) som menar att det kan innebära ett lidande för en 

person att leva med en sjukdom som exempelvis prostatacancer. För personen kan det 

medföra en förändrad syn på sig själv och resultera i känslor av maktlöshet och sårbarhet. 

Resultatet ligger i linje med vad Galbraith, Hays och Tanner (2012) kom fram till i en studie 

där män som levde med prostatacancer kände ett behov av att få uttrycka sin oro och ilska 

under sjukdomstiden med någon i vårdteamet där sjuksköterskan ingår.   

 

I resultatet framkom att männen som levde med prostatacancer upplevde att sjukdomen 

påverkade dem fysiskt. Männen upplevde att kroppen förändrades och de fick bekymmer 

med inkontinens och det sexuella samlivet. Dahlberg et al. (2003) påstår att en sjukdom som 

till exempel prostatacancer kan påverka männens uppfattning om sin egen kropp och 

kroppens funktioner kan förändras.  Den här uppfattningen styrks av Ferrão, Bettinelli, 

Rodrigues och Portella (2017) som beskriver att männen som levde med prostatacancer ansåg 

att det var frustrerande att behöva använda inkontinensskydd och oroade sig för lukten av 

urin i sociala sammanhang. Männen upplevde också att det sexuella samlivet blev lidande. 

O´Brien et al. (2011) menar vidare att männen som levde med prostatacancer upplevde att det 

var genant att behöva prata om problem om det sexuella samlivet då de ofta fick prata med 

nya läkare och sjuksköterskor vid varje nytt möte inom sjukvården och männen ville inte 

behöva upprepa sin problematik vid varje tillfälle (ibid.). Det är viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap och möjlighet att bemöta männens problematik kring inkontinensen och det sexuella 

samlivet samt finnas som stöd när kroppens funktioner förändras. Då männen upplever att det 

är besvärligt att upprepa sin problematik är det viktigt att sjuksköterskan tänker på vikten av 

kontinuitet vid samtal och sjukvårdsbesök.   

 

Föreliggande studies resultat visade att männen upplevde ett behov av att utveckla olika 

strategier för att kunna hantera sin sjukdom i vardagen. Vilka strategier som nyttjades var 
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individuella och utgick från mannens egna behov och förmåga att hantera sin prostatacancer 

sjukdom såsom exempelvis planering, kostförändringar och självkontroll. Resultatet av 

studien ligger i linje med King et al. (2015) som också påstår att andra män som levde med 

prostatacancer utvecklade strategier i sin vardag som ett försök till att ta kontroll över sin 

sjukdom. Några sätt att återfå kontroll var genom att ändra kosten, bli mer aktiva, vara 

delaktiga i stödgrupper eller att försöka återgå till arbetet (ibid.).  Det är individuellt hur en 

person hanterar sin sjukdom och det kan vara av vikt att sjuksköterskan kan identifiera och 

skapa sig en förståelse för hur de olika strategierna påverkar männen. Det hade kunnat bidra 

till att sjuksköterskan hade kunnat arbeta mer personcentrerat och kunnat erbjuda ett mer 

anpassat stöd.  

 

Resultatet visade att männen med prostatacancersjukdom upplevde att information var 

betydelsefull för dem. Bristande information eller väntan på information kunde leda till 

negativa känslor och upplevelser medan en fullgod information kunde leda till positiva 

känslor och upplevelser.  Svensk sjuksköterskeförening (2012) förklarar att sjuksköterskan 

utifrån sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska verka för att patienten som i det här fallet 

är män med prostatacancer ska få sina behov mötta gällande information kring sin vård, 

omvårdnad och hälsosituation. Letho, Helander, Taari och Aromaa (2015) poängterar och 

styrker att sjuksköterskan är en viktig källa för information för männen med prostatacancer 

sjukdom under deras sjukdomstid.  Männen upplevde att sjuksköterskor med lång erfarenhet 

och mer utbildning gav en tydligare och mer betydelsefull information än de sjuksköterskor 

som inte hade erfarenhet eller vidareutbildning (ibid.).  Det krävs erfarenhet och kunskap hos 

sjuksköterskorna för att ha möjlighet att kunna ge en fullgod information som resulterar i att 

männen känner sig trygga. 

 

Resultatet visade att männen upplevde sina relationer som betydelsefulla under sin 

sjukdomsperiod med prostatacancer. Relationerna till familj och vänner var viktiga samt 

relationerna till andra personer som också varit sjuka i prostatacancer eller i någon annan 

cancersjukdom. Pietilä, Helminen och Tammela (2016) styrker att relationer till andra män 

som har eller har haft prostatacancer kan vara betydelsefulla då de kan ge männen stöd under 

sjukdomstiden och det kan skapa känslor av samhörighet och minska risken för känsla av 

ensamhet och isolering (ibid.). I resultatet framkom att relationerna till vårdpersonalen också 

var viktiga för männen och grundade sig ofta i en stark tilltro och tillit.  Det här förkastas 

dock av O´Brien et. al (2011) som menar att män med prostatacancer upplevde svårigheter att 
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utveckla en relation och bygga upp en tillit till den sjukvårdspersonal de mötte som 

exempelvis sjuksköterskan eftersom de upplevde en brist på kontinuitet (ibid.). Kontinuitet 

och relationer till sjukvårdspersonal och därmed sjuksköterskan är viktig.  Männen 

värdesätter tryggheten och tilliten i en relation men det tar tid innan en sådan relation med 

sjuksköterskan kan byggas upp.  

 

I föreliggande studie framkom att männen upplevde sig ha mycket tankar om framtiden och 

vad framtiden skulle kunna innebära för dem. Männen hade hopp inför framtiden samtidigt 

som de upplevde att de som prostatacancerpatienter aldrig kunde vara riktigt säkra på att 

cancern inte skulle komma tillbaka. Den här uppfattningen styrks av Cayless et al. (2010) 

som menar att männen med prostatacancer upplevde både hopp och tilltro inför framtiden 

samtidigt som männen aldrig kände sig riktigt säkra på att prostatacancern hade blivit botad. 

Männen trodde sig behöva vidare stöd av sjukvårdspersonalen även efter att behandlingarna 

var avslutade för att kunna lära sig att acceptera att leva med risken att återinsjukna i 

prostatacancer. Upplevelsen av osäkerheten inför att återinsjukna i en sjukdom som 

exempelvis prostatacancer kan enligt Dahlberg et al. (2003) upplevas som ett existentiellt hot 

för männen. Det existentiella hotet kan leda till känslor av sårbarhet och lidande om männen 

inte återfår kontroll över sin närvaro (ibid.). Det framkommer att inte enbart 

prostatacancerbeskedet och behandlingstiden berör männen utan att oro inför framtiden 

existerar. Det kan då vara av vikt att sjuksköterskan uppmärksammar behov av stöd och 

information även efter behandlingstidens slut.        

 

Slutsats 
Det kan vara omvälvande att få besked om och att leva med en sjukdom såsom prostatacancer 

och det kan påverka mannens livsvärld och kroppsuppfattning. Männen upplevde sin tillvaro 

som förändrad och upplevde lidande men även nyfunnet välbefinnande över omvärderingar 

av vad som var betydelsefullt i deras liv. Männen upplevde fysisk påverkan i form av en 

förändrad kropp och psykisk påverkan i form av svåra känslor som rädsla, oro och ovisshet. 

Männen uppskattade god information angående sin omvårdnad, vård och sjukdom men 

upplevde också brist på information från sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal. 

Männen hade mycket tankar om framtiden där de upplevde både hopp och oro inför vad som 

skulle kunna tänkas vänta dem. Sjuksköterskan behöver ha ett personcentrerat 
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förhållningssätt och uppmärksamma männens behov av stöd, information och omvårdnad.  

Det kan ställa krav på sjuksköterskans kunskap och erfarenheter kring att bemöta och vårda 

män med prostatacancersjukdom.   

 

För framtida forskning hade det också kunnat vara av intresse att utföra studier som berörde 

tiden efter avslutad behandling av prostatacancer och vilket stöd eller vilka behov männen 

kan tänkas ha då de uttryckte oro inför framtiden. Då sjukvårdspersonal såsom 

sjuksköterskan har stor betydelse för männen med prostatacancer gällande information och 

stöd så hade det kunnat vara av intresse att utföra studier utifrån sjuksköterskans perspektiv 

för att möjligen kunna identifiera svårigheter och brister.  

 

Självständighet  
Arbetet med studien har under hela söknings- och skrivandeprocessen genomsyrats av gott 

samarbete mellan Amanda och Sofia. Litteratursökningen i Libris utfördes gemensamt sedan 

lästes patografierna enskilt. I analysprocessen togs meningsbärande enheter ut enskilt för att 

sedan jämföras. Bakgrunden och inledningen skrev Amanda och Sofia gemensamt men 

Amanda hade huvudansvar för kategorin prostatacancer i bakgrunden och det etiska 

övervägandet och Sofia hade huvudansvar för den teoretiska referensramen och att beskriva 

begreppet upplevelse. Metodavsnittet skrevs gemensamt likaså resultat, metoddiskussion och 

resultatdiskussion. Texten bearbetades tillsammans av Sofia och Amanda tills båda var nöjda 

med textens struktur och innehåll.  
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Bilaga 1 Databassökningar i Libris 
Sökningar i Libris 

 
 

Sökord Antal 
träffar 

Avgränsningar Antal 
träffar efter 
avgränsning  

Sökdatum  Lästa 
sammanfattningar  

Antal 
valda 
böcker  

Prostatacancer*, 
Patografi 

7 Svenska + 
Böcker 

7 2017-02-
17 

7 3 

Prostatacancer*, 
Biografi 

16 Svenska + 
Böcker 

10 2017-02-
17 

10 3 (3) 

Män, Cancer, 
Patografi 

0 Svenska + 
Böcker  

0 2017-02-
17 

0 0 

Män, Cancer, 
Biografi 

2 Svenska + 
Böcker 

1 2017-02-
17 

1 0 

Man, Cancer, 
Patografi 

2 Svenska + 
Böcker 

2 2017-02-
17 

2 0 

Man, Cancer, 
Biografi 

39 Svenska + 
Böcker 

9 2017-02-
17 

9 0 

 
-  Parantes avser dubbletter 
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Bilaga 2 Exempel på analysprocessen 
 

Meningsbärande enhet  Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“Arbetet kändes inte lika 

viktigt längre. Det var en 

världslig sak och något 

som jag behövde för 

familjeförsörjning men 

jämfört med hälsan var 

det helt oväsentligt ”. 

(Pärletun, 2003, s. 138). 

Arbetet är inte 

lika viktigt 

längre och 

jämfört med 

hälsan var det 

helt oväsentligt.  

Arbetet är 

inte lika 

viktigt 

längre  

 En förändrad 

syn på vad 

som är 

betydelsefullt i 

livet 

En 

förändrad 

Tillvaro 

“Natten till torsdagen 

vaknade jag klockan två 

och hade en fruktansvärd 

ångest. Jag är långt ifrån 

ångestbenägen och hade 

bara drabbats några få 

gånger tidigare i mitt liv. 

Oron roterade som en 

propeller inom mig och 

drevs mot ett mörker där 

farorna bara blev större 

och större”. (Pärletun, 

2003, s. 141). 

Jag vaknade av 

fruktansvärd 

ångest. Oron 

roterade som en 

propeller inom 

mig. Jag drevs 

mot ett mörker 

där farorna blev 

större och större.  

Känsla av 

oro och 

ångest  

Psykisk 

påverkan 

En 

förändrad 

tillvaro 

“Torr orgasm- sug på 

det. Omställning vid 

sextiosju års ålder efter 

ett långt liv…. Vad 

betyder det i relationen? 

Känner verkligen djupt 

att det här är Ingrids och 

Torr orgasm- 

sug på det. 

Omställning vid 

sextiosju års 

ålder. Vad 

betyder det i 

relationen.  

Torr orgasm 

är en 

omställning  

Fysiologisk 

påverkan  

En 

förändrad 

tillvaro 
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min sak”. (Loverfelt, 

2014, s.96).  

“Min övergång till 

vegetarisk kost var mitt 

sätt att bemöta cancern. 

Om det nu fanns 

cancerceller i min kropp, 

så skulle jag inte göda 

dem”. (Pärletun, 2003, 

s.119). 

Övergången till 

vegetarisk kost 

var mitt sätt att 

bemöta cancern  

Mitt sätt att 

bemöta 

cancern 

 

 
Strategier 

för att 

hantera 

sjukdomen 

“Men jag hade många 

obesvarade frågor om 

prostatacancer och jag 

tänkte att cancer kursen 

var ett sätt att få veta 

mer om sjukdomen” 

(Pärletun, 2003, s. 132). 

Jag hade många 

obesvarade 

frågor 

Många 

obesvarade 

frågor 

 
Betydelsen 

av 

information 

“Ni- Mina älskade! - med 

dessa tankar, 

förhoppningar och 

minnen - kommer att 

vara mitt stöd och ge mig 

kraft och styrka.” 

(Loverfelt, 2014 s.103).  

Mina älskade 

kommer att vara 

mitt stöd och ge 

mig kraft och 

styrka.  

Mina 

älskade ger 

mig kraft 

och styrka 

 
Relationers 

betydelse 

“Jag kände en oro inför 

framtiden inom mig. Nu 

hade jag inte 

bara ovissheten om den 

patologiska 

undersökningen att 

brottas med. Risken för 

Jag kände oro 

inför framtiden. 

Risken för 

återfall fanns 

alltid där.  

Kände oro 

inför 

framtiden 

 
Tankar om 

framtiden  
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ett återfall fanns alltid 

där”. (Pärletun, 2003, s. 

122).  

 


