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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Vid prostatacancer bildas det en tumör i prostatan till följd av ett fel i kroppens 
celldelning. Radikal prostatektomi är ett behandlingsalternativ där prostatakörtel tillsammans 
med kringliggande vävnad avlägsnas kirurgiskt, vilket ger upphov till urininkontinens samt 
en sämre förmåga att få eller erhålla erektion. Dessa komplikationer kan göra att män som 
genomgått operationen upplever såväl fysiska svårigheter som känslomässiga reaktioner. Det 
är därför viktigt att som sjuksköterska arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt samt 
beakta att hela männens livsvärld kan påverkas av sjukdom och behandling.  
Syfte: Syftet var att belysa mäns upplevelser av konsekvenser av radikal prostatektomi i form 
av urininkontinens och/eller erektil dysfunktion. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats med en sammanställning av tio 
vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarnas resultatdelar analyserades manifest med 
latenta inslag enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom fyra kategorier ur analysen: ”Social begränsning” där det framkom 
att männen isolerade sig till hemmet och hade svårt att utföra vardagssysslor, ”Förändrad 
självbild” där de upplevde att de förlorade en del av manligheten, ”Påverkan på relation och 
sexliv” där männens relation till partner och sexliv påverkades negativt, medan andra män 
kunde finna en acceptans i förlust av sexliv samt att relationen hade stärkts, ”Optimistisk syn 
på livet” där det framkom att männen ansåg att det viktigaste var att de hade blivit av med 
prostatacancern.  
Slutsats: En ökad förståelse för hur män upplever sin livsvärld i samband med 
konsekvenserna i form av erektil dysfunktion och urininkontinens kan uppnås med bidrag av 
föreliggande studie. Utifrån studiens resultat kan sjuksköterskan få en ökad kunskap kring de 
individuella upplevelser som kan förekomma hos den gruppen män som valt att genomgå 
radikal prostatektomi och därmed kunna ge bättre information och stöd. Mer forskning 
behövs gällande mäns upplevelser av konsekvenserna efter radikal prostatektomi och även 
forskning som lyfter fram sjukvårdspersonals bemötande av männen tiden efter operationen. 
 
Nyckelord: erektil dysfunktion, kvalitativ, litteraturstudie, prostatacancer, radikal prostatektomi, 
upplevelse, urininkontinens 
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Inledning 
Prostatacancer är den mest förekommande formen av cancer i Sverige idag och utgör 30 

procent av alla cancersjukdomar hos män (Socialstyrelsen, 2014a). Drygt 10 000 män får 

diagnosen varje år i Sverige och risken att insjukna i prostatacancer ökar i och med stigande 

ålder (Sayegh, 2017). Held-Warmkessel (2002) framhäver erektil dysfunktion och 

urininkontinens som två vanligt förekommande konsekvenser efter radikal prostatektomi, till 

följd av prostatacancer. Enligt Ratcliff, Cohen, Pettaway och Parker (2013) är dessa följder 

starkt förknippade med en sämre livskvalitet och innebär en negativ påverkan på det dagliga 

livet. Katz (2007) menar i sin studie på, att ha genomgått operationen kan för männen ge 

upphov till både känslomässiga reaktioner, men också till fysiska svårigheter. Eftersom 

beskedet om prostatacancer för många kan kännas överväldigande, menar Palmer, Fogarty, 

Somerfield och Powel (2003) att det dessutom kan resultera i att informationen avseende 

följderna inte alltid hanteras och tas in fullt ut vid beslutet om behandling (ibid.). 

 

Det är av stor vikt att ytterligare studier tillförs, för att fylla gapet kring forskning som 

handlar om mäns upplevelser kring erektil dysfunktion och urininkontinens efter 

genomgången prostatektomi. Mäns upplevelser kring följderna efter en radikal prostatektomi 

är begränsad och inte tillräckligt beskriven i tidigare forskning (Butler, Downe-Warmboldt, 

Marsh, Bell & Jarvi, 2001). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska betonas 

vikten av att tillämpa en personcentrerad omvårdnad, som beskrivs som att patienten blir sedd 

och förstådd som en unik person med individuella behov (Socialstyrelsen, 2017). För att 

kunna ge männen som genomgått radikal prostatektomi en personcentrerad omvårdnad, är en 

sammanställning och analys av nuvarande forskning nödvändig. Att lyfta fram mäns egna 

upplevelser tiden efter radikal prostatektomi, kan därför anses relevant i syfte att öka 

förståelsen och kunskapen kring deras behov i framtiden.  

Bakgrund 

Prostatacancer 
Enligt Socialstyrelsen (2014b) dör i Sverige var tjugonde man av prostatacancer. Av dessa är 

hälften över 80 år gamla. Det är sällan förekommande att män insjuknar i prostatacancer före 
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50 års ålder, medelåldern vid diagnos är cirka 70 år. En annan riskfaktor för att få 

prostatacancer är det genetiska arvet, då risken att insjukna ökar om det finns en historik av 

prostatacancer i den egna familjen (Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Prostatan är en körtel som är belägen strax under urinblåsan och som omsluter mannens 

urinrör (Stewart, 2016). Vid prostatacancer uppstår det ett fel i kroppens celldelning, som gör 

att det bildas en elakartad tumör i prostatan, oftast i den yttre zonen (Nystrand, 2014). Det är 

vanligt att prostatakörteln börjar växa hos män när de kommer upp i medelåldern, vilket 

benämns godartad prostataförstoring (Socialstyrelsen, 2014b). Godartad prostataförstoring 

och prostatacancer har dock inget samband, utan är två olika sjukdomar, däremot är 

symtomen hos de båda sjukdomarna likartade (Nystrand, 2014). Prostatakörtelns uppgift är 

att producera ämnet PSA, vilket är en förkortning som betyder prostataspecifikt antigen och 

som utsöndras i sädesvätskan (Socialstyrelsen, 2014b). Ämnet PSA har till uppgift att göra 

spermierna mer lättrörliga så att de kan ta sig fram till ägget vid befruktning. Prostatakörteln 

är därför betydelsefull i samband med fortplantningen (Adami, 2006). Det är normalt att ha 

små mängder PSA i blodet, men en högre koncentration kan tyda på prostatacancer 

(Nystrand, 2014). Den höga koncentrationen beror då på att PSA lättare läcker ut i blodbanan 

från tumörvävnaden (Adami, 2006).  

Symtom och diagnostik  

Diagnostik av prostatacancer inleds vanligen via ett blodprov som påvisat ett förhöjt PSA-

värde, samt avvikande fynd efter palpation av prostatakörteln (Socialstyrelsen, 2014b; 

Turner, 2007). Om blodprov och undersökning av prostatan indikerar att personen kan ha 

prostatacancer, följs det upp genom ett ultraljud via ändtarmen och biopsi för att ytterligare 

kunna styrka diagnos (Held-Warmkessel, 2002). Symtom som kan uppträda vid 

prostatacancer är svårigheter att tömma blåsan, svag urinstråle, täta urinträngningar eller blod 

i urinen. Andra symtom kan vara trötthet, viktminskning, aptitlöshet, erektionsproblem eller 

en oförklarlig smärta i testikel och rygg (Stewart, 2016; Turner, 2007). Smärtor i ryggen 

uppkommer i ett senare stadie, då det tyder på att cancern har spridit sig utanför 

prostatakörteln och vidare till skelettet (Nystrand, 2014; Stewart, 2016).  

Behandling  

Efter bekräftad diagnos av prostatacancer finns det olika behandlingsalternativ att tillgå, så 

som hormonell behandling, kemoterapi, strålning och radikal prostatektomi. Val av 
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behandling beslutas utifrån flertal faktorer, så som patientens ålder, PSA-nivå, förväntad 

livslängd samt frågor kring personens livskvalité till följd av eventuella komplikationer. 

Radikal prostatektomi innebär att kirurgiskt avlägsna prostata och kringliggande vävnad 

(Held-Warmkessel, 2002). Operationen utförs antingen via ett snitt under naveln eller genom 

sex mindre snitt mitt på buken, så kallad titthålsteknik (Nystrand, 2014). Kandidaterna för 

radikal prostatektomi bör vara 70 år eller yngre och ha en god hälsa med minst 10-20 års 

uppskattad livslängd. Cancern ska även vara lokaliserad i prostatan. Operationen innebär i 

många fall att patienten blir botad från sin prostatacancer, men att den också medför en 

försämrad förmåga att få eller erhålla erektion, för vissa så försvinner den helt. Bestående 

besvär med urininkontinens är en annan komplikation som operationen för med sig (Held-

Warmkessel, 2002).  

Konsekvenser efter genomgången radikal prostatektomi 

Efter en radikal prostatektomi drabbas de allra flesta av en sviktande erektionsförmåga och 

detta påverkar sexlivet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2017a). Den försämrade 

erektionsförmågan uppkommer till följd av en skada på de nerver som skickar impulserna till 

svällkropparna. Om de blir en skada på nerverna, beror på om operationen har utförts med 

nervsparande teknik eller inte och hur väl operationen utfördes. Förmågan att få erektion kan 

under ett par år, till viss del återhämta sig. Om mannen däremot hade problem med 

erektionen redan innan operationen eller om det är en utbredd cancer, så är risken stor att den 

helt förloras (Regionala cancercentrum i samverkan, 2017b). Efter operationen försvinner 

sädesvätskan, dock kan mannen fortfarande få orgasm (Nystrand, 2014). Hjälpmedel som 

finns för att återfå eller förbättra erektionsförmågan, är tablettbehandlingar som till exempel 

Viagra. Om effekten inte blir tillräcklig av tablettbehandling, kan en injektion ges i 

svällkropparna eller genom att droppa kräm i urinrörsmynningen. Andra alternativ kan vara 

en vakuumpump eller att få en erektionsprotes implanterad för att återfå erektionsförmågan 

(FASS Vårdpersonal, 2018; Regionala cancercentrum i samverkan, 2017b).  

 

I samband med operationen tas dessutom den inre slutarmuskeln bort, vilket gör att patienten 

är helt beroende av den yttre slutarmuskeln. Detta gör att många får besvär med 

urininkontinens, vilket innebär att patienten läcker urin och har svårt att hålla tätt (Adami, 

2006). Hjälpmedel som finns att tillgå är bäckenbottenträning, blåsträning och att få stöd och 

uppföljning av uroterapeut, farmakologisk behandling samt kirurgisk behandling i form av 
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implantat. Inkontinenshjälpmedel ska provas ut och sedan förskrivas vid behov (Regional 

Cancercentrum i samverkan, 2017b).  

Livsvärldsperspektivet 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att inneha ett 

livsvärldsperspektiv, innebär att uppmärksamma och bejaka människors vardagsvärld och 

dagliga tillvaro. Teorin om livsvärlden beskrivs även som att förstå, beskriva samt att 

analysera världen, eller delar av världen, som den upplevs av den enskilda människan. 

Erfarenheterna kan vara de djupaste existentiella, till enkla handlingars eller föremåls 

funktioner och betydelser i vardagen. Det är i livsvärlden som människan söker efter en 

mening och livsinnehåll (Dahlberg et al., 2003). Människans förmåga till medvetenhet och 

självmedvetenhet utgör, enligt Eriksson (1987) själva basen för hur denne upplever världen. 

Det går inte att helt tolka eller förstå en annan människas upplevelser. Upplevelserna är bara 

dennes egna (ibid.). Upplevelser kan beskrivas som en känsla eller tanke, kring en människas 

uppfattning av sin miljö och sin värld (Dahlberg et al., 2003). 

Sjuksköterskans roll 
Det behövs ett ökat stöd från sjuksköterskor gentemot gruppen män som genomgått radikal 

prostatektomi till följd av prostatacancer, eftersom det gynnar männen i deras process att 

återgå till ett normalt liv (Connell, Baker och Munro, 2007). För att sjuksköterskan i 

vårdandet ska förstå hur männen upplever följderna efter radikal prostatektomi, är viljan att 

förstå deras livsvärld nödvändig. Öppenheten hos sjuksköterskan är en förutsättning för att 

förstå det unika i patienten och dennes upplevda värld. Att ha ett öppet förhållningssätt, 

innebär att i mötet gå in så förutsättningslöst som möjligt i strävan att fånga det nya i 

patientens erfarenhet, vilket kräver att sjuksköterskan har förmågan att tygla sina tidigare 

erfarenheter, så att patientens unika berättelse inte anpassas till sjuksköterskans förförståelse. 

Förförståelsen kan vara en god bas och bidra till mening i dialogen med patienten, men 

riskerar samtidigt att inskränka på patientens egen syn på sin livsvärld, om sjuksköterskan 

inte går in med en tillräcklig öppenhet i samtalet (Dahlberg et al., 2003).  

Upplevelser efter radikal prostatektomi  
De primära bekymmer som uppkommer efter en radikal prostatektomi, är erektil dysfunktion 

och urininkontinens. Dessa komplikationer har en avgörande betydelse för männens 

livskvalitet (Powel, 2000). Att drabbas av erektil dysfunktion har visat sig skapa känslor av 
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oro. Andra känner en ovisshet kring huruvida förmågan att få erektion kommer att förbättras 

eller om den kommer att vara densamma som direkt efter operationen. Den erektila 

dysfunktionen som uppstår efter en radikal prostatektomi kopplas framför allt ihop med den 

sexuella dysfunktionen (Butler et al., 2001). Enligt studier framkommer det att, av 166 

deltagande män hade 69 procent rapporterats ha besvär med urininkontinens i olika grad efter 

operationen (Palmer et al., 2003). Problematiken med urininkontinens kan vara mer eller 

mindre uttalad hos olika män. Känslor som kan uppstå i samband med urininkontinensen är 

skam och frustration. Den kan också bidra till att vissa upplever sig begränsade i olika sociala 

sammanhang (Gray, Fitch, Phillips, Labrecque & Fergus, 2000). Merleau-Ponty (1995) 

förklarar att individen upplever och förstår sin livsvärld genom sin kropp som utgångspunkt. 

Det innebär att människan är sin kropp och att kroppen inte kan likställas med ett ting eller 

objekt. Kroppen beskrivs enligt Merleau-Ponty tvärtom som personlighetens subjekt, där 

medvetandet tar form. Dahlberg et al (2003) hävdar att vid varje kroppslig förändring, 

förändras också livsvärlden, eftersom det är just via kroppen som individen har tillgång till 

livet och världen. Att genomgå en radial prostatektomi innebär en förändring av kroppen och 

dess funktioner och kan därmed resultera i att männen efter operationen, också upplever sin 

livsvärld som förändrad (Dahlberg, 2003). Detta motiverar användandet av 

livsvärldsperspektivet.  

 

Upplevelserna avseende erektil dysfunktion och urininkontinens efter genomgången radikal 

prostatektomi har visat sig kunna skilja sig åt (Butler et al., 2001; Gray et al., 2000). Det är 

därför av stor vikt att sammanställa den forskning som redan finns, för att sjuksköterskan ska 

få en ökad insikt i männens livsvärld och hur de upplever följderna efter en radikal 

prostatektomi. Genom att belysa de individuella upplevelserna kan också 

omvårdnadsbehoven förtydligas och synliggöras. Detta vidare främjar också den 

personcentrerade omvårdnaden vars kärna bygger på att se patienten som en unik individ, där 

mötet utgår från patientens egen berättelse (Socialstyrelsen, 2017).  

Syfte 
Syftet var att belysa mäns upplevelser av konsekvenser av radikal prostatektomi i form av 

urininkontinens och/eller erektil dysfunktion. 
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Metod 
En litteraturstudie med kvalitativ design tillämpades som metod för att besvara studiens syfte. 

En litteraturstudie innebär att en ny studie sammanställs genom kritisk granskning av tidigare 

vetenskapligt underlag (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom syftet innebar att belysa 

upplevelser från ett inifrånperspektiv, så analyserades kvalitativa artiklar. Enligt Henricson 

och Billhult (2012) så innebär en kvalitativ design att fördjupa sig i människors erfarenheter 

och deras upplevelser av olika fenomen. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att en 

kvalitativ design innebär att forskaren strävar efter en helhetsförståelse kring speciella 

förhållanden, för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen (ibid.). Eftersom 

syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av konsekvenser av radikal prostatektomi i 

form av erektil dysfunktion och/eller urininkontinens, var en helhetsförståelse och 

fördjupning kring upplevelserna nödvändig. Därför ansågs en kvalitativ design som bäst 

lämpad. 

Datainsamling  
Tidigare forskning låg till grund för studien i form av vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

hämtades ur databaserna Cinahl och PubMed. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2016) 

bör sökningen utgå från fler än en databas, för att en litteratursökning ska ha en 

tillfredsställande omfattning. Cinahl är en förkortning för Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature och innehåller huvudsakligen omvårdnadsvetenskapliga artiklar. 

PubMed innehåller artiklar både inom medicin och omvårdnad och är den största sökmotorn i 

Medline (ibid.). För att hitta relevanta termer till sökningarna, så användes det svenska 

sökverktyget ”Medical Subject Headings”, Mesh, på Karolinska Institutets hemsida. Att göra 

en manuell sökning medförde att fler artiklar hittades. Willman et al. (2016) förklarar att en 

manuell sökning innebär att referenslistor ses över och författarna framhåller att sökningen 

bör kompletteras med en manuell sökning (ibid.).  

Sökord 

De sökord som användes i studien var följande: Prostatic neoplasms, prostatectomy, 

prostatectomy radical, life change events, experience, experiences, surgery, urinary 

incontinence, qualitative och erectile dysfunction. Ämnesordlistor användes både inom 

PubMed och inom Cinahl. Dessa kan enligt Willman et al. (2016) liknas vid ett alfabetiskt 

träd innehållande över- och underrubriker. Ämnesordlistorna benämns Cinahl Headings och 

Medical subject headings. Orden i de båda ämnesordlistorna kallas för MeSH-termer och bör 
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användas för en korrekt utförd sökning (ibid.). Begreppet prostatic neoplasms användes som 

sökord istället för prostate cancer då det uppkom som MeSH-term och Cinahl Heading i 

databasernas ämnesordlistor. Begreppet life change events valdes som sökord istället för 

experience i PubMed då det uppkom som MeSH-term där. I PubMed uppkom en större 

mängd kvantitativa artiklar än i Cinahl, därför användes ordet qualitative i syfte att få en 

samlad mängd kvalitativa artiklar. Sökningarna i PubMed involverade även trunkering som 

enligt Willman et al., (2016) innebär att sökningen breddas då ändelsen i ett ord tas bort. 

”MH” och ”Majr” användes i de båda databaserna vilka betyder ”major concept” som innebär 

att det valda ordet är huvudämne i sökningen (ibid.). I Cinahl uppkom ordet surgery som en 

underkategori till prostatic neoplasms och innefattades i sökningen, då det ansågs som en 

relevant kombination sett till syftet. Enligt Willman et al. (2016) täcks troligtvis det mest 

väsentliga inom ett valt område, genom att involvera underkategorier i sökningen. 

Sökprocessen för studien har inneburit olika sökordskombinationer, i syfte att lyckas täcka in 

så mycket som möjligt av den litteratur som finns inom det valda forskningsområdet. 

Sökningarna i både PubMed och Cinahl har kombinerats med både fritextord och ämnesord, 

då en blandning mellan fritextord och ämnesord är mest ändamålsenlig, för att finna så 

många relevanta studier som möjligt (ibid.). Orden söktes först enskilt och kombinerades 

sedan med de booleska sökoperatorerna OR och AND. Enligt Willman et al. (2016) avser den 

booleska termen AND att fokusera och avgränsa sökningen, medan den booleska termen OR 

breddar sökningen eftersom att sökningens resultat då innehåller referenser till båda 

söktermerna (ibid.).  

Urval 
För att avgränsa sökningen så att träffarna blir hanterbara och för att få fram artiklar som är 

relevanta för syftet, så används inklusionskriterier (Willman et al., 2016). 

Inklusionskriterierna i studien omfattade artiklar som var kvalitativa och som var skrivna på 

engelska. Artiklarnas publiceringsår avgränsades från år 2000 och framåt. Artiklarna skulle 

vara research article samt peer-reviewed. Enligt Willman et al. (2016) innebär peer-reviewed 

att kvaliteten på forskningen säkerställs, genom att materialet sedan tidigare har granskats av 

andra forskare. De vetenskapliga artiklarna lästes till en början på titelnivå och utav dessa 

lästes 147 abstrakt. Efter att ha läst abstrakten lästes sedan 37 artiklar i fulltext, då de ansågs 

kunna svara på studiens syfte. Efter att ha läst igenom de 37 artiklarna, kvarstod 13 artiklar 

som valdes ut till att kvalitetsgranskas. De artiklarna som inte gick vidare till 
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kvalitetsgranskningen föll bort av den anledningen, att de var kvantitativa eller så ansågs de 

inte svara till studiens syfte. 

Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa att de artiklar som valdes ut till studien erhöll god vetenskaplig standard, 

gick de igenom en kvalitetsgranskning. En kvalitetsgranskning avser att systematiskt värdera 

artiklars kvalitet utifrån ett visst antal frågor om kvalitetsgranskning (Willman et al., 2016). 

Kvalitetsgranskningen utgick från kvalitetsprotokoll framtaget av Willman et al. (2006), se 

bilaga 2. Om svaret blev JA fick den aktuella frågan ett poäng. Blev svaret NEJ eller VET ej 

så fick frågan noll poäng. Poängen på varje fråga summerades och omvandlades sedan i 

procent. Kvaliteten på artiklarna bedöms enligt Willman et al. (2016) genom att poängsättas 

med hjälp utav procentutdelning. Artiklarna graderades därefter från grad I till grad III. 

Artiklar som resulterade i 80 till 100 procent fick hög kvalitet, 70 till 79 procent fick medel 

kvalitet och artiklar med 60 till 69 procent fick låg kvalitet (ibid). De artiklar som fick medel 

eller hög kvalitet valdes som inkluderande material till studien. Artiklar med låg kvalitet 

exkluderades. Tre av de tretton valda artiklarna exkluderades från studien, då de endast 

uppnådde låg kvalitet i kvalitetsgranskningen. Totalt 10 artiklar valdes till studiens 

resultatdel. 

Dataanalys 
Den analys som valdes till studien inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 

av kvalitativ innehållsanalys. Analysen har varit manifest med latenta inslag. En latent 

innehållsanalys innebär att göra en tolkning av det som ligger bakom orden i texten, till 

skillnad från en manifest innehållsanalys där forskaren plockar ut de mest uppenbara och 

synliga komponenterna i textmaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). Det första steget i 

analysen av artiklarna, var att skaffa en god förståelse av artiklarnas resultatdelar, därför 

lästes de alla igenom enskilt av varje författare upprepade gånger. För att få en helhetskänsla 

över innehållet i texten, bör forskaren läsa igenom den ett antal gånger som en början i 

analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheter valdes sedan ut, som 

kunde kopplas ihop med studiens syfte. De meningsenheter som plockades ut diskuterade 

författarna gemensamt, för att säkerställa att inget viktigt hade missats och att de utvalda 

meningsenheterna överensstämde med bådas uppfattning av innehållet. De meningsenheter 

som väljs ut ska vara stycken eller meningar som stämmer överens med studiens syfte 

(Graneheim & Lundman, 2004). Genom programmet Microsoft Word lades de olika 
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meningsenheterna in i olika spalter i syfte att få en bra överblick, för att lättare kunna 

översättas och sedan kondenseras. I syfte att bevara den viktigaste delen i meningsenheten, 

kortas den ner för att bli lättare att arbeta med, det är denna process som kallas kondensering 

(Graneheim och Lundman, 2004). Meningsenheterna översattes med hjälp av den egna 

språkförmågan och ett svenskt-engelskt lexikon innan de kondenserades. När 

meningsenheterna kondenserats tilldelades de en passande kod. Koden fungerar som en 

etikett, vilken representerar varje meningsbärande enhets innehåll (Graneheim och Lundman, 

2004). När alla koderna var framtagna skrevs de ut på papper, klipptes ut och delades sedan 

upp i olika högar beroende på innehåll. De koder med liknande innehåll lades i samma hög 

och skapade tillsammans olika underkategorier, vilka enligt Graneheim & Lundman (2004) 

tillsammans utgör de slutgiltiga och övergripande kategorierna i studien (ibid.). 

Etiskt övervägande 
Kristensson (2014) och World Medical Association (2018) klargör att för att kunna 

genomföra en vetenskaplig studie, så ska ett etiskt övervägande ingå i processen och studien 

ska genomföras på ett hänsynsfullt sätt för personerna som valt att delta. Ett etiskt tillstånd 

krävs där deltagarna i studien skall ge sitt samtycke och ges information gällande deras 

rättigheter i studien. Personer som väljer att medverka i studien, skall ges vetskap om att 

medverkan i studien är frivillig och kan avslutas när som helst. Uppgifter som presenteras 

gällande deltagarna, skall vara begränsad i den grad att informationen inte ska kunna härledas 

till identiteten av en viss deltagare eller kunna nå personer utan behörighet. Deltagarna ska 

även vara informerade gällande studiens syfte och innebörden av syftet (ibid.). Ett etiskt 

övervägande eller ett etiskt tillstånd återfanns i samtliga artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien, där män som genomgått radikal prostatektomi blivit informerade om sina 

rättigheter. De etiska aspekterna i de valda artiklarna kunde intygas genom en noggrann 

granskning med hjälp av Willman et al., (2016) granskningsmall. 

Resultat 
Resultatet är baserat på tio vetenskapliga artiklar som analyserats utifrån syftet att belysa 

mäns upplevelser av konsekvenser i form av urininkontinens och/eller erektil dysfunktion 

efter radikal prostatektomi. Fyra kategorier framkom efter innehållsanalysen, Social 

begränsning, Förändrad självbild, Påverkan på relation och sexliv och Optimistisk syn på 

livet. Under respektive kategori finns citat från personerna. Enligt Kristensson (2014) stärker 
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citat trovärdigheten i resultatet. Resultatet ger en tydlig bild av att män upplevde sex som en 

viktig del av sitt liv. Konsekvenserna efter radikal prostatektomi i form av erektil dysfunktion 

och urininkontinens visade sig ha en stark inverkan på relationer till andra och på männens 

självbild och självkänsla. Erektil dysfunktion och urininkontinens bidrog till känslor så som 

skam, maktlöshet, skuld och oro. Att inte kunna fungera sexuellt och att inte ha kontroll över 

urinavgången, gjorde att männen upplevde känslor som frustration och en förlust av kontroll. 

Social begränsning 
Männen upplevde att urininkontinensen bidrog till att livet hade förändrats. De upplevde att 

en stor del av deras liv hade gått förlorat då, de behövde lägga ner mycket tid på att byta 

inkontinensskydd och kläder varje dag (Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005; Walsh 

& Hegarty, 2010). De upplevde att livet hade blivit tråkigt, eftersom urininkontinensen 

inverkade negativt på deras fysiska funktion och bidrog till att de blev inaktiva (De Moraes 

Lopes et al., 2012). Männen hade förväntat sig en viss grad av inkontinens postoperativt, men 

upplevde svårighetsgraden som chockerande och som en andra chock efter diagnosbeskedet 

(Iyigun, Ayhan & Tastan, 2011; Milne, Spiers & Moore, 2008). Det rådde tveksamhet kring 

om rätt beslut tagits att genomgå en radikal prostatektomi, med tanke på urininkontinensens 

svårighetsgrad, vilket bidrog till upplevelser av ångest (De Moraes Lopes et al., 2012; 

O’Shaughnessy & Laws, 2009). Männen upplevde också en rädsla över att graden av 

urininkontinensen skulle vara bestående i framtiden (Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2005). 

De upplevde frustration, ilska och nedvärderande känslor kopplat till urininkontinensen och 

kände sig känslomässigt oförberedda tiden efter operationen (Burt et al., 2005; Iyigun et al., 

2011; O’Shaughnessy et al., 2009). Männen upplevde en ständig oro över lukten från sina 

inkontinensskydd och att andra människor i deras närhet skulle känna lukten av urin 

(Hedestig et al., 2005). Att kissa igenom byxorna under längre bilresor, gjorde att de 

upplevde en skam inför sin fru och sina barn (Iyigun et al., 2011). När männen stannade över 

natten, hos vänner tillsammans med familjen kissade de ner sängen som de delade med sin 

fru, detta upplevdes som skamligt och som respektlöst mot andra (O’Shaughnessy et al., 

2009).  

 

Männen upplevde sig vara begränsade i sin vardag, eftersom att de inte längre kunde sköta 

sina hushållssysslor fullt ut som att tvätta och städa då de droppade så mycket urin (Milne et 

al., 2008). Urininkontinensen inverkade på männens livsstil, vilket gjorde att de upplevde en 

maktlöshet (De Morales Lopes et al., 2012). Vissa upplevde att de blev beroende av sin 
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partner för att klara av sina vardagliga rutiner, vilket skapade känslor av sorg hos männen (De 

Morales Lopes et al., 2012). Männen upplevde att urininkontinensen hindrade dem från att 

leva ett aktivt liv. De upplevde en förlust av aktiviteter såsom att kunna träna och ägna sig åt 

sin favoritsport, de blev även tvungna att gå ner i tjänst och hade inte förmågan att kunna 

jobba i samma grad som tidigare (De Moraes Lopes et al., 2012; O’Shaughnessy et al., 2009). 

Urininkontinensen bidrog till att männen isolerade sig. Männen upplevde att leva ett socialt 

liv som något som var omöjligt att göra (Hedestig et al., 2005). Männen upplevde en rädsla 

över att börja droppa urin i sociala sammanhang och på fester vilket gjorde att de undvek att 

gå dit och valde att begränsa sig till hemmet (Burt et al., 2005; De Moraes Lopes et al., 

2012). De upplevde sig som fängslade i sitt eget hem, då de inte kunde bjuda hem gäster eller 

besöka någon, om de skulle råka avslöja sin inkontinens. De upplevde att urininkontinensen 

hindrade dem från att göra enklare ärenden inne i staden eller träffa vänner, då de droppade 

så mycket urin (Iyigun et al., 2011).  

 

“The hard part is that you feel the leaking, you cannot go out” (De 

Morales Lopes et al., 2012, s. 92).  

 

Männen upplevde en vilja att upprätthålla ett normalt liv trots sin urininkontinens. Några 

noterade att ökad aktivitet förvärrade deras läckande, trots det begav de sig ut och reste 

eftersom det upplevdes viktigt för deras välmående (Milne et al., 2008). Trots att koffein och 

alkohol ansågs förvärra deras urinläckage, upplevde de det som viktigt att dricka öl eller 

kaffe med vänner, då det hjälpte dem att återhämta sig psykiskt och för att upprätthålla sitt 

sociala liv (Burt et al., 2005). Männen upplevde ett behov av kontroll över sitt urinläckage, 

för att upprätthålla ett så normalt liv som möjligt. Doften av urin gjorde att de kände sig 

obekväma bland andra, vilket gjorde att männen i förväg upplevde att de behövde kontrollera 

att det fanns toalett på den plats de skulle besöka, för att ha möjlighet att byta 

inkontinensskydd (Iyigun et al., 2011). Att känna sig bekväm, torr och förberedd gjorde att 

männens upplevde att de hade kontroll, dessa faktorer var nödvändiga för att upprätthålla de 

sociala aktiviteterna (Petry et al., 2004). Männen bar mörka kläder för att kunna dölja 

eventuella urinfläckar och var noga med att beräkna tidpunkten för läckage och hur många 

inkontinensskydd som krävdes, beroende på hur mycket de hade druckit. Detta gjorde att de 

upplevde att de hade kontroll över urinläckaget, vilket gjorde att de kunde upprätthålla det 

sociala livet (Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; Petry et al., 2004). 
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Förändrad självbild 
Att drabbas av urininkontinens och erektil dysfunktion ledde till att männen upplevde sin 

kropp som bristande och begränsad (De Moraes Lopes et al., 2012; Wennick, Jönsson, Bratt 

& Stenzelius, 2017). Att bli urininkontinent gjorde att männen upplevde sin kropp som en 

ständigt läckande kropp (De Moraes Lopes et al., 2012). Erektionen sågs som en viktig 

komponent till den sexuella tillfredsställelsen och förknippades med en symbol för manlighet. 

Männen upplevde att förlusten av sexuell funktion ledde till att deras självbild förändrades, 

den erektila dysfunktionen hade påverkat identiteten som man negativt (Burt et al., 2005; De 

Moraes Lopes et al., 2012; Hartman et al., 2014; Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; 

O’Shaughnessy et al., 2009; Walsh et al., 2010; Wennick et al., 2017). Männen kopplade 

samman manlighet och känslan av att ha en fast penis i handen när de masturberade, vilket 

ledde till minskad njutning vid masturbation när de inte kunde få erektion (O’Shaughnessy et 

al., 2009). Att männen hade förlorat lust och intresse för sex, gjorde att de upplevde sig som 

om de hade blivit kastrerade. En erektion ansågs vara en manlig symbolisk och fysisk trigger 

vid inledning av samlag, vilket gjorde att förlusten av erektion upplevdes som hämmande vid 

sexuella närmanden (Hartman et al., 2014). En man upplevde sig som mindre manlig, då han 

beskrev tiden i samband med operationen som om han gick in som en hel man, men kom ut 

som en halv man (Walsh et al., 2010). En annan man upplevde sig som muterad och 

ofullständig som man, då förmågan till sexuell aktivitet hade gått förlorad (Hedestig et al., 

2005). En annan man redogjorde för känslan av förlusten av erektil funktion, vilket ingav 

upplevelsen av att känna sig som en kvinna (Wennick et al., 2017). Männen upplevde att de 

förlorade självförtroende, självkänsla och självrespekt när de förlorade erektionen mitt under 

ett samlag (De Moraes Lopes et al., 2012; O’Shaughnessy et al., 2009). En man upplevde sig 

själv som oattraktiv efter ärren och hålen som syntes på kroppen efter operationen att han 

undvek att visa sig naken (O’Shaughnessy et al., 2009). 

 

Männen upplevde även att användningen av inkontinensskydd inverkade negativt på deras 

självkänsla (De Moraes Lopes et al., 2012; Milne et al., 2008). Några av männen försökte helt 

att undvika att bära inkontinensskydd. De skapade egna lösningar genom att klippa sin 

partners bindor i halvor och lägga toalettpapper i kalsongerna, eftersom att passformen av 

inkontinensskydden inte kändes bekväma. Männen upplevde att använda de avsedda 

inkontinensskydden innebar att acceptera urininkontinensen, vilket ledde till en sämre 

självkänsla (Milne et al., 2008).  
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“People already feel uncomfortable and unhappy by the situation and the 

clothing and the devices that are being offered are so pathetic looking that 

it makes you even feel worse.” (Milne et al., 2008, s. 770). 

 

Påverkan på relation och sexliv 
Männen hade svårigheter att upprätthålla en erektion, vilket gjorde att de upplevde en sorg 

över förlusten av sitt sexliv (Burt et al., 2005; De Moraes Lopes et al., 2012; Hartman et al., 

2014; Hedestig et al., 2005; Iyigun et al., 2011; Milne et al., 2008; Walsh et al., 2010). Vissa 

av männen upplevde en rädsla över att den erektila dysfunktionen skulle bestå och bli 

permanent, vilket orsakade en ovisshet om framtiden (Burt et al., 2005; Petry et al., 2004). 

Eftersom att sex ansågs som viktigt i männens liv, gjorde att de upplevde det som svårt att 

acceptera den erektila dysfunktionen (Hartman et al., 2014; Milne et al., 2008). Några av 

männen upplevde ångest över sin erektila dysfunktion (Burt et al., 2005; Hartman et al., 

2014; Milne et al., 2008). Svårigheten av att få erektion gjorde att männen upplevde ett 

minskat intresse för att ha eller inleda samlag, de hade svårigheter att upprätthålla en längre 

kärleksfull session med sin partner, då de inte kunde erhålla full erektion under hela samlaget 

(Burt et al., 2005; Hartman et al., 2014). Att ha ett begär för sexuell intimitet, men inte vara 

kapabla till att erhålla erektion, upplevdes som frustrerande (De Moraes Lopes et al., 2012; 

Walsh et al., 2010). Deras oförmåga att få erektion hindrade dem från att kunna onanera, 

vilket upplevdes som berövande av njutning, då det var ett sätt att rensa tankar och koppla av 

(O’Shaughnessy et al., 2009). Männen upplevde skam över att inte kunna penetrera sin fru 

eller fullfölja ett samlag. De upplevde att den fysiska relationen med partnern hade 

försvunnit, då de förlorade kontrollen över urinen under samlag (De Moraes Lopes et al., 

2012). 

 

Männen upplevde att spontaniteten i sexlivet hade gått förlorad, då de valde att inta 

potenshöjande läkemedel för sin erektila dysfunktion (Burt et al., 2005; Hartman et al., 2014; 

O’Shaughnessy et al., 2009; Wennick et al., 2017). Det var inte alltid behandlingarna 

fungerade och olika kombinationer av potensläkemedel testades, detta gjorde att de var 

tvungna att planera för sex, vilket bidrog till att de upplevde ett minskat begär för viljan att ha 

sex (Burt et al., 2005; Hartman et al., 2014; Wennick et al., 2017). En man var tvungen att 

tvätta bort urin från sitt könsorgan och använda penisinjektioner. Dessa förberedelser ansågs 

ta för lång tid och därför upplevdes sex som något uttänkt och onaturligt (O’Shaughnessy et 
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al., 2009). Männen hade fått ordination på Viagra, men upplevde rädsla över att inta 

potenshöjande läkemedel, då de hade en uppfattning om att det skulle vara dåligt för hälsan 

och göra mer skada än nytta (De Moraes Lopes et al., 2012; Hartman et al., 2014; Walsh et 

al., 2010). Några av männen visste inte att potenshöjande läkemedel fanns att tillgå. Männen 

fick ta reda på aktuella behandlingar själva och upplevde en brist på information och en ovilja 

från sjukvårdspersonalen att prata om erektil dysfunktion (Walsh et al., 2010). Att få mer 

kunskap och professionell vägledning om sin erektila dysfunktion upplevdes som viktigt, för 

att kunna hantera denna komplikation (Milne et al., 2008). Männen upplevde att de inte 

kunde känna någon tillit till sjukvårdspersonalen, då de inte hade fått information gällande 

risken för biverkningar i form av urininkontinens (Iyigun et al., 2011; Walsh et al., 2010).  

 

Många av männen upplevde att deras oförmåga att upprätthålla erektion, ledde till att deras 

äktenskap påverkades negativt (De Moraes Lopes et al., 2012; Hartman et al., 2014; Iyigun et 

al., 2011; O’Shaughnessy et al., 2009; Petry et al., 2004; Wennick et al., 2017). De upplevde 

en oförståelse från sin partner, i form av ifrågasättanden kring minskad attraktionskraft under 

sexuella akter, då de inte kunde upprätthålla den erektila funktionen (Wennick et al., 2017). 

Männen upplevde att relationen påverkades negativt, då deras svårigheter att upprätthålla 

erektil funktion under samlag gjorde dem upprörda, vilket orsakade gräl och bråk med deras 

partner (Hartman et al., 2014; Iyigun et al., 2011). Männen upplevde en förlust av partner. De 

skilde sig från sina fruar, då de upplevde sig som ovärdiga när de inte längre kunde få en 

erektion (Wennick et al., 2017). Männen upplevde sig som otillräckliga, då de inte kunde 

tillfredsställa deras partners behov, vilket resulterade i att männen kände sig tvungna att 

lämna sin partner eller ha ett öppet förhållande (De Moraes Lopes et al., 2012; Hartman et al., 

2014; Wennick et al., 2017). Att inte kunna uppfylla vad som förväntades av dem som 

partner, bidrog till en rädsla över att bli lämnade och en oro över sitt äktenskap i framtiden 

(Burt et al., 2005; Petry et al., 2004). Vissa män som levde ensamma upplevde sig som icke 

behövda och inkapabla att bli involverade i nya förhållanden till följd av den erektila 

dysfunktionen (O’Shaughnessy et al., 2009; Wennick et al., 2017). Männen upplevde en 

svårighet att vidmakthålla längre förhållanden, då de möttes av bristande empati och tålamod 

varje gång de träffade en ny potentiell partner (O’Shaughnessy et al., 2009).  

 

“Im single, as I separated because my potency disappeared after surgery. 

I was not worthy anymore as I couldn’t get an erection.”(Wennick et al., 

2017, s.109).    
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Männen upplevde att de hade accepterat förlusten av sexlivet, då sex inte ansågs som något 

viktigt i deras liv (O’Shaughnessy et al., 2009; Wennick et al., 2017). De fann nya sätt till 

intimitet genom fysiskt rörande med händer och mun, snarare än att fokusera på sin erektila 

dysfunktion, vilket gjorde att de upplevde att den erektila dysfunktion spelade en mindre 

avgörande roll i deras liv (Hartman et al., 2014; Wennick et al., 2017). Männen upplevde att 

relationen till deras partner hade stärkts och att deras förlust av erektil funktion var 

acceptabel, så länge de var tillräckligt lyckliga (Iyigun et al., 2011; Walsh et al., 2010; 

Wennick et al., 2017). Några av männen hade börjat sova i separata sovrum, då äktenskapet 

hade förvandlats till en vänskapsrelation, men upplevde det som acceptabelt då sex inte var 

avgörande för en bra relation med sin partner (Wennick et al., 2017). Männen upplevde den 

erektila dysfunktionen som ett mindre viktigt problem, eftersom de befann sig i en högre 

ålder och att de sexuella aktiviteterna ändå hade avtagit med åren i deras äktenskap (Hartman 

et al., 2014; Iyigun et al., 2011; Milne et al., 2008). Trots att männen var medvetna om risken 

om möjligheten till en försvagad eller obefintlig erektil dysfunktion i framtiden, upplevde de 

ändå hopp om att de skulle återfå sin normala erektila funktion (Burt et al., 2005; Iyigun et 

al., 2011; Petry et al., 2004). 

Optimistisk syn på livet 
Männen upplevde att priset de hade betalat för att bli av med cancern, i form av 

urininkontinens och erektil dysfunktion var acceptabelt. De uppskattade livet mer nu än vad 

de saknade sina tidigare funktioner (Wennick et al., 2017). Männen upplevde att oavsett 

graden av erektil dysfunktion och urininkontinens var deras hälsa och välbefinnande 

övergripande det viktigaste för dem (Hedestig et al., 2005; Walsh et al., 2010). Männen 

upplevde att det var en börda att ha drabbats av erektil dysfunktion och vara inkontinenta, 

men att det inte betydde så mycket i kontrast till hur utgången hade kunnat se ut, om de inte 

hade valt att genomgå operationen (O’Shaughnessy et al., 2009). Männen upplevde det som 

förnedrande att förlora sin erektila funktion, men att överleva var mycket viktigare, när döden 

var en möjlighet (Iyigun et al., 2011). Ett sätt att hantera sin erektila dysfunktion var att 

placera den i samband med sin ålder. Äldre män upplevde att den erektila dysfunktionen var 

mindre livsavgörande i jämförelse med män i yngre åldrar, vilket bidrog till upplevelsen att 

det mest väsentliga var att inneha en bra hälsa (Petry et al., 2004). Männen upplevde även att 

behovet av att bära blöja och inkontinensskydd fick dem att känna sig som ett barn i sociala 

sammanhang, men att det balanserades upp av lättnaden att bli av med sin cancer (Wennick et 

al., 2017).  
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The need to use pads and a feeling of being a child with a diaper when 

having a drink at a party was balanced by the relief of being rid of the 

cancer (Wennick et al., 2017, s. 109).                                           

Metoddiskussion 
Det krävs att vald metod och analys är relevant utifrån studiens syfte, för att studien ska ses 

som tillförlitlig (Polit & Beck, 2008). Att välja en litteraturstudie med kvalitativ ansats ansågs 

som relevant, då syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av konsekvenserna efter 

radikal prostatektomi i form av urininkontinens och/eller erektil dysfunktion. Kristensson 

(2014) menar på att när personers upplevelser gällande ett visst fenomen ska undersökas, är 

det vanligt att en kvalitativ design tillämpas. Att få en djupare förståelse kring männens 

upplevelser hade försvårats, om en kvantitativ metod hade valts då Forsberg och Wengström 

(2016) förklarar att kvantitativ forskning fokuserar på objektiva data med kvantifierbara och 

statistiska resultat. En kvalitativ ansats fokuserar på att skapa mening och tolka personers 

subjektiva upplevelser av omvärlden (ibid.), vilket sett till studiens syfte styrker valet av en 

kvalitativ ansats. Dessutom anser Willman et al., (2016) att trovärdigheten stärks genom att 

göra en litteraturstudie, då det blir ett stort urval av data. Forsberg och Wengström (2008) 

förklarar däremot att nackdelen med en litteraturstudie kan vara att det insamlade materialet 

redan har tolkats och analyserats av tidigare forskare, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

En av inklusionskriterierna i studien var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, då 

författarna ansåg att de var ett språk de båda hade tillräckligt med kunskap i att förstå. 

Willman et al. (2016) menar på att litteratursökningen bör begränsas till det språk som 

samtliga författare behärskar (ibid.). Som helhet uppfattades de egna språkkunskaperna som 

goda, dock fick ett svenskt-engelskt lexikon komplettera enstaka engelska ord som upplevdes 

som främmande. Enstaka engelska slanguttryck förekom även i vissa meningar som inte 

fanns som ord på svenska, men som inte ansågs påverka helheten i meningens betydelse. Ett 

annat inklusionskriterie var att de valda artiklarna skulle utgå från männens upplevelser. 

Några av artiklarna hade dock delar där även anhörigas upplevelser framfördes. Detta ansågs 

inte ha påverkat resultatet, då det framkommer tydligt i resultatet vad som är anhörigas 

upplevelser och vad som är männens upplevelser.  
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Polit och Beck (2008) redogör för att överförbarhet innebär att studiers resultat kan överföras 

till andra situationer och grupper. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan författarna ge 

förslag på var resultatet kan överföras, men att det alltid är upp till läsaren om resultatet 

betraktas som överförbart till andra kontexter. Ingen gräns gällande deltagarnas ålder har satts 

som inklusionskriterie i studien. Ingen åldersgrupp var mer förekommande än någon annan. 

Åldersspannet i artiklarna var brett och ingen artikel inriktade sig specifikt på just äldre eller 

yngre män. Graneheim och Lundman (2004) tydliggör att inkludering av personer i olika 

åldrar med olika perspektiv på livet, kan bidra till en rikare variation i förhållande till det 

fenomen som studeras. I tre av artiklarna framgår inte deltagarnas ålder, vilket kan försvåra 

studiens överförbarhet gällande män i förhållande till ålder. År 2000 bestämdes vara gränsen 

för artiklarnas publiceringsår bakåt i tiden då utbudet inom valt forskningsområde upptäcktes 

vara begränsat. Olsson och Sörensen (2011) menar dock på att forskningen aldrig står stilla 

utan förändras med tiden. Eftersom den äldsta artikeln som valdes för studien publicerades 

för 14 år sedan kan överförbarheten av studien i dagens moderna hälso- och sjukvård 

ifrågasättas. Dock var en av anledningarna till initiativet bakom studien, att mäns upplevelser 

efter radikal prostatektomi inte belysts tillräckligt i tidigare forskning. Värdet av studiens 

resultat ansågs därför överväga det faktum att äldre artiklar inkluderades. Tidsgränsen har 

inte varit förifylld i databassystemen, vilket hade kunnat underlätta själva sökprocessen.  

 

Resultatet är baserat på artiklar publicerade i Australien, Turkiet, Sverige, Brasilien, Kanada, 

Schweiz och Irland. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2018) har länderna olika 

finansieringsformer inom hälso- och sjukvård och levnadsvanor hos befolkningen kan skilja 

sig åt (ibid.)., vilket skulle kunna innebära att konsekvenserna av radikal prostatektomi 

upplevs på olika sätt relaterat till detta. Syftet med studien var dock att komma åt upplevelser 

och därför valdes inget enskilt land ut, då kontexten ansågs som mindre viktig. Dessutom 

indikerade inte studiernas resultat på skillnader bundna till personernas härkomst. Att 

inkludera artiklar från mer än ett land kan, tvärtom, ha stärkt resultatet då Willman et al. 

(2016) menar på att studier utförda i olika delar av världen, möjliggör ett bredare perspektiv i 

resultatet, och att överförbarheten och trovärdigheten ökar om artiklar från hela världen 

inkluderats i resultatet (ibid.).  

 

Vid kvalitetsgranskningen av studiens artiklar användes Willman et al., (2016) 

granskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod (se Bilaga 2). Genom tillämpning av 

granskningsmallar säkerställs studiens kvalitet genom en systematisk och kritisk granskning 
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av materialet. De båda författarna granskade till en början enskilt alla tretton artiklar och 

sammanställde sedan tillsammans sina svar från kvalitetsgranskningsmallen. Båda författarna 

var medvetna om att hur innehåll i en text uppfattas och vad som är korrekt eller inte kunde 

skilja sig åt. Genom dialog och jämförelse av enskild granskning, gjordes i nästa steg därför 

en gemensam bedömning beträffande vilka artiklar som skulle inkluderas i studien eller inte. 

Kristensson (2014) betonar att tillförlitligheten i en studie styrks genom att båda författarna 

gemensamt går igenom kvalitetsgranskningsprocessen. Det är nödvändigt att båda författare 

tillsammans diskuterar och bedömer kriterier och poäng för att kunna säkerställa vad som är 

en godtagbar kvalitet på artiklarna (ibid.).  

 

Cinahl och PubMed ansågs som relevanta att använda när litteratursökningen genomfördes, 

eftersom dessa är de större referensdatabaserna inom omvårdnad vilket ansågs som viktigt för 

att få tillräckligt med data. Begreppet prostate cancer användes aldrig i sökprocessen då det 

uppkom som MeSH-term och Cinahl Heading i respektive databas i form av termen prostatic 

neoplasms. Att involvera prostate cancer som fritextord hade kanske kunnat bidra till att fler 

artiklar hade hittats. Eftersom en stor mängd kvantitativ forskning uppkom under sökningar i 

PubMed kombinerades sökningarna med begreppet qualitative för att få fram relevanta 

artiklar som svarade till studiens syfte. Litteratursökningen utgick från flera blocksökningar 

som kombinerades med närbesläktade fritextord, Cinahl Headings samt MeSH-termer vilket 

bidrog till en bredd, men samtidigt en specificitet i sökningen och som bidrog till att flera 

relevanta artiklar sett till syftet kunde utvinnas genom sökningen. Enligt Willman et al. 

(2016) är det mest ändamålsenligt att inkludera både MeSH, Cinahl Heading och fritextord i 

sökningarna. Fler vetenskapliga artiklar som är relevanta upptäcktes genom att använda 

synonymer till de olika söktermerna. Inget särskilt begrepp ansågs som särskilt viktigt att 

utesluta från artiklarnas innehåll och därför har inte sökoperatorn NOT använts för att 

begränsa litteratursökningen.  

  

Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys ansågs som bäst lämpad, då 

den är avsedd för vårdvetenskaplig forskning med kvalitativ ansats (Graneheim & Lundman, 

2004). Då det fanns en önskan att hålla sig textnära men samtidigt kunna göra en tolkning i 

analysförfarandet, valdes en manifest analys med latenta inslag. Graneheim och Lundman 

(2004) poängterar att en tolkning i analysen är ofrånkomlig. Författarna har gemensamt 

diskuterat de olika meningsenheterna samt utgörande koder och har återkommande strävat 

efter att undvika att göra meningsenheterna varken för korta eller för långa, vilket ökar 
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studiens trovärdighet. Graneheim och Lundman (2004) betonar värdet av en dialog mellan 

författarna då det ökar studiens trovärdighet. Att välja ut för korta meningsenheter kan bidra 

till fragmentering av meningen, medan för långa meningar kan innehålla flera olika 

betydelser. I båda fallen kan textens betydelse gå förlorad och minska trovärdigheten. Genom 

att gemensamt diskutera tillhörande kod som ska stämma överens med syftet, bevarades 

kärnan i arbetet. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) på att vikten av att all data 

som samlats in är relevant utifrån syftet också används, för att studien ska vara trovärdig, 

vilket innebär att författarna inte avsiktligt får utesluta viktiga data, eller inkludera irrelevant 

data (ibid.). Bara de data som stämde överens med studiens syfte ingår i resultatet. Att hitta 

en passande kategori till vissa meningsenheter upplevdes ibland som svårt, men trots det 

exkluderades inga relevanta data.  

 

Att ha varit två författare ökar studiens trovärdighet. Författarna har även haft tillgång till en 

handledare väl insatt i forskning under perioden då artiklarna analyserades, vilket också ökar 

trovärdigheten. Henricsson och Billhult (2012) styrker att trovärdigheten i en studie ökar om 

minst två författare medverkar i analysförfarandet. Även att externa granskare såsom 

handledare är involverade vid utförandet hjälper till att styrka trovärdigheten (ibid.). Inga av 

författarna till studien hade någon personlig erfarenhet sedan tidigare, beträffande mäns 

upplevelser efter att ha genomgått en radikal prostatektomi, det vill säga författarna kände 

inte någon person med denna problematik innan eller under studiens gång. Detta ansågs som 

betydelsefullt just i syfte att undvika ett resultat styrt av egna erfarenheter, som hade kunnat 

minska trovärdigheten i arbetet. Henricsson och Billhult (2012) menar på att genom att vara 

för insatt i ett visst forskningsområde tenderar den vetenskapliga kvaliteteten att minska i den 

aktuella studien, då det kan bidra till ett riktat resultat. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är en redogörelse av författarens förförståelse viktigt, då den personliga historien kan 

påverka hur texten tolkas under analysförfarandet (ibid.).  
 

 

Resultatdiskussion 
Det framkom i studien att männen upplevde en ständig oro och rädsla att andra skulle känna 

doften av urin som kom från deras inkontinensskydd. Att offentligt exponera sin 

urininkontinens för familj och vänner upplevdes som skamligt. Männen upplevde sig socialt 
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begränsade och fann det problematiskt att gå ut och träffa vänner, utföra sin favoritsport eller 

göra ärenden inne i staden till följd av urininkontinensen. Detta styrks av Paterson (2000) 

som menar på att männen är rädda för att personer i omgivningen, ska lägga märke till 

synliga urinfläckar på byxorna. De skyddar sig själva genom att begränsa sig till sin 

hemmiljö och därmed undviker männen att riskera att exponera sin urininkontinens för 

omgivningen. Männens upplevelse av social begränsning kan vidare knytas an till Dahlberg 

et al. (2003) beskrivning av livsvärldsperspektivet, då författaren menar att varje kroppslig 

förändring medför en förändring av individens livsvärld, då människan lever genom sin 

kropp och varje förändring av kroppen leder till att människans tillgång till livet blir 

begränsad. Männens kroppsliga förändring i form av urininkontinens bidrog till skam, 

oroskänslor och rädsla att andra skulle bevittna deras urininkontinens. Detta resulterade i en 

förändring av deras livsvärld, då de begränsade sig till hemmet och avstod aktiviteter som de 

tidigare alltid brukade ägna sig åt.   

 

Männen upplevde en förändring i deras självbild. Männens kroppsliga förändring i form av 

erektil dysfunktion gjorde att de upplevde kroppen som bristande och begränsad, vilket 

påverkade identiteten som man och fick dem att känna sig kvinnliga och som halva män. 

Fyndet stämmer överens med Bokhour, Clark, Inui, Silliman och Talcott (2001) resultat som 

visade på att männen i studien förlorat sin sexuella kapacitet och hade svårigheter under 

sexuella aktiviteter. Detta medförde att männen upplevde att identiteten som man påverkats, 

känslan av att vara en hel man hade därmed gått förlorad och de fann det utmanande att hitta 

tillbaka till sin maskulinitet. Även Merleau-Ponty (1995) styrker fyndet i resultatet gällande 

männens upplevelser av att den erektila dysfunktionen påverkat identiteten som man, 

eftersom författaren menar på att en människas kropp är personlighetens subjekt, och att 

medvetandet tar form genom kroppen. Genom kroppen förstår och upplever människan sin 

livsvärld, då penisen är en del av männens kropp förändrade den erektila dysfunktionen 

männens medvetande om sig själva (ibid.).  

 

Vissa av männen hade fortfarande begär och lust gällande sexuella aktiviteter, men kunde 

inte erhålla erektion. Att förlora erektionen under ett samlag medförde en förändring i deras 

självbild. Fyndet i studien styrks av Bokhour et al. (2001) som i sin studie menar på att 

sexualitet visade sig vara en genomgripande aspekt i männens liv och en integrerad del i hur 

de såg på sig själva och avslöjade en djup förändring i deras självbild. Bara för att männen 
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hade svårigheter att få eller upprätthålla erektion, så betydde det inte att de upphörde att vara 

personer med sexuella behov (ibid.).  

 

Att använda inkontinensskydd upplevdes skapa en negativ inverkan på männens självkänsla 

och självbild, vilket gjorde att de konstruerade egna skydd och undvek att använda de särskilt 

avsedda inkontinensskydden. Att använda skydden var obekvämt och innebar att acceptera 

urininkontinensen. Denna förekomst av upplevelse kan styrkas av Eilat-Tsanani, Tabenkin, 

Shental, Elmalah och Steinmetz (2013) som i sin studie, fann att männen som genomgått 

radikal prostatektomi kissade ofta på sig offentligt och la en stor del av tiden under sin dag åt 

att springa på toaletten, eftersom att de inte ville använda de avsedda inkontinensskydden. 

Männen hade föreställningen att inkontinensskydd och blöjor förstärkte upplevelsen av att 

vara inkontinent och att dessa inverkade negativt på självkänslan och bidrog till känslor som 

skam och obekvämlighet (ibid.). 

 

Männen upplevde en förlust av sexliv. De upplevde att spontaniteten i sexlivet hade gått 

förlorad, då de valde att inta potensläkemedel för sin erektila dysfunktion. Det var inte alltid 

behandlingarna fungerade och detta gjorde att de var tvungna att planera för sex, vilket 

minskade begäret för viljan att ha sex. Schantz- Laursen (2017) menar på att männen 

upplevde att sexet inte längre var spontant, för de var tvungna att planera för sexet och 

använda mediciner för att erektionen skulle fungera (ibid.). Männen upplevde även en skam 

över att förlora kontrollen över urinen under samlag, vilket gjorde att de undvek att ha en 

fysisk relation med sin partner.  Detta stärks av Rosser et al. (2016) som menar på att männen 

upplevde att läckandet av urin under samlag var sexuellt avtändande eller fick männen att 

avstå helt från samlag. 

 

Männen i föreliggande studie upplevde att relationen till deras partner hade påverkats 

negativt. De upplevde sig som otillräckliga gentemot sin partner och vissa män kände sig 

inkapabla att gå in i nya förhållanden till följd av deras nedsatta sexuella förmåga. De 

upplevde en frustration över att inte kunna erhålla en erektion, vilket fick dem att förlora 

intresset gällande att genomföra samlag. Eilat-Tsanani et al. (2013) styrker resultatet eftersom 

det i deras studie påvisade, att män efter radikal prostatektomi upplevde en frustration över 

deras erektila dysfunktion i sexuella sammanhang. Männen hade en tendens att skuldbelägga 

sig själva, eftersom att de inte kunde ge sin partner den sexuella njutning som de alltid hade 

kunnat. Vissa män var rädda för att gå in i nya förhållanden och undvek sexuella närmanden 
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till andra kvinnor, till följd av svårigheten av förmågan till penetrerande sex (ibid.). Även 

Schantz-Laursen (2017) styrker fyndet i resultatet gällande att männen upplevde sig som 

otillräckliga, gentemot sin partner till följd av deras nedsatta sexuella förmåga, eftersom 

författaren menar på att männen kände sig otillräckliga och oförmögna att tillfredsställa sina 

makars sexuella behov (ibid).   

 

Männen upplevde en acceptans över förlusten av sexliv och deras relation till deras partner 

hade efter den radikala prostatektomin stärkts. Det framkom att sex ansågs som mindre 

viktigt i kontexten till deras äktenskap. Detta styrker Maliski, Heilemann och McCorkle 

(2001) i sin studie där det framkommer att männen upplevde att erfarenheterna tvärtom, hade 

bidragit till att förhållandet växt sig starkare till följd av konsekvenserna efter radikal 

prostatektomi och att de inte var avgörande för ett fungerande äktenskap (ibid.). Resultatet 

styrks ytterligare genom Oliffe (2005) som redogör för att männen upplevde att de 

känslomässigt hade kommit närmre sin partner efter den genomgångna operationen. Trots 

deras erektila dysfunktion kunde de fortfarande ha en intim relation med sin partner genom 

smekande och kramande (ibid.). Även männen i föreliggande studie visade sig ha sökt andra 

sätt till en intim relation, med hjälp av annan fysisk beröring genom att som ersättning 

använda sin mun och sina händer istället för att fokusera på deras erektila dysfunktion.  

 

Männen i studien upplevde även en slags acceptans över förlusten av sexlivet, relaterat till att 

sex var mindre viktigt i en högre ålder. Enligt Eilat-Tsanani et al. (2013) upplever männen en 

acceptans då deras kapacitet med åldern redan är nedsatt. Att hänvisa till sin höga ålder är ett 

sätt för männen att ge sig själva tröst och ses som en grad av rationalisering angående 

förändringarna efter operationen, genom att se erektil dysfunktion som en naturlig följd av sin 

höga ålder (ibid.).  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att männen hade en optimistisk syn på livet. De 

uppskattade livet mer än de saknade sina tidigare funktioner, de upplevde att hälsan gick 

först. Att sätta det i perspektiv till betydelsen av hälsa och att de återfått tillgång till livet, 

tycktes göra konsekvenserna av deras radikala prostatektomi i form av urininkontinens och 

erektil dysfunktion acceptabla att leva med. Detta stämmer även överens med Wellam, 

Degner, Hack och Schroeders (2009) fynd i deras studie, där resultatet påvisade att vissa män 

som genomgått radikal prostatektomi väljer att inta ett perspektiv, där de avsäger sig besvären 

av urininkontinens och erektil dysfunktion. De tenderar till att istället ta hänsyn till andra 
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aspekter av livet, som stärker deras uppfattning om att besvären som de har fått efter 

operationen, är acceptabla och med tiden normaliserade. På så sätt underlättar det för männen 

att gå vidare i livet, genom att omvärdera betydelsen av livet. Dahlberg et al. (2003) menar att 

människan är sin livsvärld och existerar där i, så länge denne fortfarande lever, och att 

människan i sin livsvärld söker efter ett livsinnehåll och en mening. För vissa av männen i 

studien var konsekvenserna av operationen av mindre betydelse, i kontrast med tillgång till 

livet. Männen fann på det sättet en mening och livsinnehåll genom att omvända 

konsekvenserna av operationen, till att uppskatta sin hälsa och att värdesätta det som 

uppfattades som viktigt i livet (ibid.).  

Slutsats 
Konsekvenserna efter radikal prostatektomi i form av urininkontinens och erektil dysfunktion 

leder till att män ställs inför utmaningar i sin nya livssituation då de inverkar negativt på 

sexualliv, självbild och nära relationer. Männen drar sig undan sociala aktiviteter och 

upplever svårigheter att utföra vardagssysslor. Den nedsatta sexuella förmågan leder till en 

negativ påverkan på männens äktenskap. Att ha genomgått radikal prostatektomi gör att 

männen finner en acceptans av förlust av sexliv och får en optimistisk syn på livet där hälsan 

prioriteras. Blir sjuksköterskor medvetna om hur männen upplever tiden efter radikal 

prostatektomi kan de bättre förbereda männen i tidigt skede gällande efterförloppet. Genom 

att sjuksköterskor aktivt försäkrar sig om männens sexuella svårigheter och hinder i vardagen 

kan lidande förebyggas genom tillhandahållande av rätt information och stöd. Att sjukvården 

erbjuder adekvata hjälpmedel för erektil dysfunktion och urininkontinens är av stor betydelse 

för att männen ska kunna upprätthålla ett så normalt liv som möjligt.  

 

En ökad förståelse för hur män upplever sin livsvärld i samband med konsekvenserna i form 

av erektil dysfunktion och urininkontinens kan uppnås med bidrag av föreliggande studie. I 

syfte att uppnå bästa tänkbara vård, är det viktigt att som sjuksköterska skaffa ökad kunskap 

och förståelse gällande de individuella upplevelser som framgår hos den gruppen män som 

genomgått radikal prostatektomi. Eftersom det idag finns en begränsad mängd forskning 

gällande mäns upplevelser av konsekvenserna efter radikal prostatektomi, finns det 

ytterligare behov av vidare forskning inom området, för att kunna främja den 

personcentrerade omvårdnaden. Förslag på vidare forskning är ytterligare studier kring män 

och deras upplevelser av urininkontinens och erektil dysfunktion då många av de studier som 
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finns att tillgå bygger på äldre forskning. Studier som belyser partnerns upplevelser av hur 

det är att leva med en man som genomgått radikal prostatektomi är av betydelse då relationen 

påverkas negativt. I syfte att få ökad förståelse och kartlägga männens behov behövs studier 

som även lyfter fram sjukvårdspersonals upplevelser gällande bemötandet av denna grupp 

män tiden efter operationen.  

Självständighet 
Till största del har denna litteraturstudie genomförts tillsammans, av Carina Gustafsson och 

Johanna Pettersson. Carina har haft mer ansvar för att texten ska ha en röd tråd, medan 

Johanna har haft mer ansvar för korrekt språkbruk. Carina har haft mer ansvar för bilaga 3 

och bilaga 4, medan Johanna har haft ansvar för referenserna. Carina skrev texten under 

rubriken symtom och diagnostik och första stycket under rubriken behandling, medan 

Johanna skrev texten under rubriken konsekvenser efter genomgången radikal prostatektomi.  

Artikelsökandet genomfördes först enskilt, sedan sammanställdes artiklarna. 

Kvalitetsgranskningarna av artiklarna gjordes först enskilt, därefter jämfördes 

kvalitetsgranskningarna och sedan bestämdes gemensamt vilka artiklar som skulle användas 

till resultatet. Resten av arbetet har gjorts gemensamt. På handledarträffar och seminarium 

har båda kommit väl förberedda och deltagit aktivt.   
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Bilaga 1 Databassökningar  
*=Trunkering 
Kursivering= Sökning i fritext 
 

Sökningar 
Cinahl 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext-
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1 MH "Prostatectomy" OR 
MH "Prostatectomy, 
Radical" 
 

2018-03-14 4,393) 
 

0 0 0 

S2 experienc* 
 
 

2018-03-14 327, 254 0 0 0 

S3 urinary incontinence 
 

2018-03-14 10,304 0 0 0 

S4 erectile dysfunction 2018-03-14 2,492 
 

0 0 0 

S5 S1 AND S2 2018-03-14 336 
 

0 0 0 

S6 S3 OR S4 2018-03-14 12,685 
 

0 0 0 

S7  S5 AND S6 2018-03-14 79 0 0 0 
S8  S5 AND S6 Limiters - Peer 

Reviewed; Research Article 
Narrow by Language: - 
English 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

2018-03-14 48 40 12 7 

S9 MH “Prostatic 
Neoplasms/Surgery” 

2018-03-14 2,881 0 0 0 

S10 experience 2018-03-14 254,912 
 

0 0 
 

0 

S11 urinary incontinence 2018-03-14 10,304 0 0 
 

0 

S12 erectile dysfunction 2018-03-14 2,492 
 

0 0 0 

S13 S9 AND S10 2018-03-14 132 0 0 0 
S14 S11 OR S12 2018-03-14 12,685 0 0 0 
S15  S 13 AND S14 2018-03-14 26 0 0 0 
S16 S13 AND 14 Limiters - 

Peer Reviewed; Research 
Article Narrow by 
Language: - English 
 

2018-03-14 17 6 2 1 
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Sökningar 
PubMed 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext-
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1 "Prostatic 
Neoplasms/surgery"[Mesh] 

2018-03-
14 

16612 0 0 0 

S2 experience 2018-03-
14 

567360 0 0 0 

S3 qualitative 2018-03-
14 

179676 0 0 0 

S4 S1 AND S2 AND S3 
Filters: English 

2018-03-
14 

13 8 4 1 

S5 Radical prostatectomy 2018-03-
14 

19750 

 

0 0 0 

S6 Experience 2018-03-
14 

567360 
 

0 0 0 

S7 Qualitative  2018-03-
14 

179696  0 0 

S8 S5 AND S2 AND S3 
Filters - English 

2018-03-
14 

21 13 4 1 

S9 "Prostatectomy"[Majr] 2018-03-
14 

18692 0 0 0 

S10 "Life Change Events"[Mesh] 2018-03-
14 

21472 0 0 0 

S11  
"Urinary 
Incontinence"[Mesh] 

2018-03-
14 

30166 0 0 0 

S12 "Erectile Dysfunction"[Mesh] 2018-03-
14 

17614 0 0 0 

S13 Qualitative 2018-03-
14 

179696 0 0 0 

S14 S9 AND S10 AND S11 OR 
S12 AND S13 
Filters - English 

2018-03-
14 

103 80 15 3 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
Double blinded    Singel blinded             Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 
Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 
Urval  
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

Ja  Nej  Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)  
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög                                        Medel                    Låg 
 
Kommentar till bedömning 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel/Tidskrift Metod Urval Kvalitet 
De Moraes Lopes, M.H., 
Higa, R., Cordeiro, S. N., 
Rodrigues Estapê, N.A., Levi 
D’ancona, C.A.L., & Turato, 
E. R. (2012). 
Brasilien.  
 

Life experiences of 
Brazilian Men With 
Urinary Incontinence 
and Erectile 
Dysfunction 
Following Radical 
Prostatectomy. 
Journal of Wound, 
Ostomy & 
Continence Nursing. 

Kvalitativ design 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 

10 män mellan 48-74 år som 
genomgått radikal 
prostatektomi.  

Medel 

Iyigun, E., Ayhan, H., & 
Tastan, S. (2011). 
Turkiet.  
 

Perceptions and 
experiences after 
radical prostatectomy 
in Turkish men: a 
descriptive 
qualitative study. 
Applied Nursing 
Research.  

Kvalitativ, 
deskriptiv design 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

15 män med en medelålder på 
62 år minst 3 månader efter 
genomgången radikal 
prostatektomi. 

Medel 

Hedestig, O., Sandman, P., 
Tomic, R. & Widmark, A. 
(2005).  
Sverige. 

Living after radical 
prostatectomy for 
localized prostate 
cancer: a qualitative 
analysis of patient 
narratives. 
Acta Oncologica.  
 

Kvalitativ design, 
Individuella 
intervjuer. 

10 män mellan 60-69 år, 6 
månader efter genomgången 
radikal prostatektomi. 

Medel  
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Burt, J., Caelli, K., Moore, 
K., & Anderson, M. (2005). 
Kanada.   
 

Radical 
prostatectomy: men’s 
experiences and 
postoperative needs. 
Journal of Clinical 
Nursing. 
 

Kvalitativ, 
deskriptiv design. 
Semi-
strukturerade 
telefonintervjuer.  
 

17 män mellan 55-70 år som 
gått igenom en radikal 
prostatektomi efter en tidigt 
upptäckt prostatacancer. 
 

Medel 

Wennick, A., Jönsson, A-K., 
Bratt, O & Stenzelius, K. 
(2017). 
Sverige.  

Everyday life after a 
radical prostatectomy 
– A qualitative study 
of men under 65 
years of age.  
European Journal of 
Oncology Nursing.  

Kvalitativ, 
deskriptiv design. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

19 män mellan 49-65 år som 
genomgått en radikal 
prostatektomi för 12-18 
månader sedan. 

Medel 

Petry, H., Berry, D. L., 
Spichiger, E., Kesselring, A., 
Gasser, T. C., Sulser, T. & 
Kiss, A. (2004).  
Schweiz.  

Responses and 
experiences after 
radical 
prostatectomy: 
perceptions of 
married couples in 
Switzerland. 
International Journal 
of Nursing Studies.  
 

Kvalitativ design 
som analyserades 
med Grounded 
Theory. 
Halvstrukturerade, 
individuella 
intervjuer. 

10 män med en medelålder på 
64 år och deras partners 8 
veckor efter radikal 
prostatektomi.   

Hög 

Milne, J. L., Spiers, J. A. & 
Moore K. N. (2008). 
Kanada.  
 

Men’s experiences 
following 
laparoscopic radical 
prostatectomy: a 
qualitative 
descriptive study. 
International Journal 
of Nursing Studies. 

Kvalitativ design. 
Halvstrukturerade, 
individuella 
intervjuer samt 
fokusgrupper. 

19 män mellan 46-76 år 3-6 
månader efter genomgången 
radikal prostatektomi. 
 

Medel 
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O’Shaughnessy, P., & Laws, 
T. A. (2009). 
Australien. 
 

Australian men’s 
long term 
experiences 
following 
prostatectomy: a 
qualitative 
descriptive study. 
Contemporary Nurse.  

Kvalitativ design 
med individuella 
intervjuer och 
fokusgrupper. 

11 män 6 månader efter 
genomgången radikal 
prostatektomi.   
 

Medel  

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

Men´s experiences of 
radical prostatectomy 
as treatment for 
prostate cancer. 
European Journal of 
Oncology Nursing.  
 

Kvalitativ, 
deskriptiv design. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

8 män som genomgått en 
radikal prostatektomi.  
  

Medel 

Hartman, M. E., Irvine, J., 
Currie, K.L., Ritvo, P., 
Trachtenberg, L., Louis, A., 
Trachtenberg, J., Jamnicky, L 
& Matthew, A. G. (2014).  
Kanada. 

Exploring gay 
couples experience 
with sexual 
dysfunction after 
radical 
prostatectomy: A 
qualitative study. 
Journal of Sex & 
Marital Therapy.  

Kvalitativ metod, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

3 män och deras partners efter 
genomgången prostatektomi.  

Medel 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 
Engelska Svenska Kondensering Kod Kategori 
“The feeling that I will go on 
drippling and wetting… If I 
drink a soda, and go up a flight 
of stairs it feels wetter because 
of the extra effort. For that 
reason, a lot of times I don’t 
go to a party.” 
 

Känslan att jag ska börja 
droppa och bli blöt… om jag 
dricker en läsk, och går upp för 
några trappsteg så känns det 
blötare för den extra 
ansträngningen. Av den 
anledningen, så går jag många 
gånger inte till en fest. 

Känslan att börja droppa, 
av den anledningen, går 
jag många gånger inte till 
en fest.  

Går inte till en fest pga 
urininkontinens.  

Social begränsning  

“I mean well I felt anyway I'm 
going in a whole man and not 
coming out a whole man.” 

Jag menar, det kändes på något 
sätt som att jag går in som en 
hel man och inte kommer ut 
som en hel man.  

Jag kom inte ut som en hel 
man. 

Förlorade en del av 
manligheten. 

Förändrad självbild 

“Im living alone and cant enter 
a new relationship because of 
my impotence.” 
 

Jag lever ensam och kan inte 
gå in i ett nytt förhållande på 
grund av min impotens. 
 

Lever ensam och kan inte 
gå in i ett förhållande pga. 
impotens. 

Oförmögen att gå in i 
relation  
 

Påverkan på relation och 
sexliv 

“Sexuality is very important of 
course. They told me there 
would be such a problem. I 
feel very little at moment; I 
hope it will improve in time. 
One can put up with a lot when 
death is a possibility.”  
 

Sexualitet är självklart väldigt 
viktigt. De berättade för mig att 
det skulle bli ett sådant 
problem. Jag känner väldigt 
lite just nu; jag hoppas att det 
kommer att förbättras med 
tiden. Man kan stå ut med 
mycket när döden är en 
möjlighet.  

Sexualitet är viktigt, 
hoppas att det kommer 
förbättras med tiden. Står 
ut med mycket när döden 
är en möjlighet.  

Viktigast är att 
överleva. 

Optimistisk syn på livet 

 


