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Sammanfattning 

Bakgrund: Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom, ungefär sju tusen män 
behandlas varje år inom slutenvården. Ett dåligt bemötande från sjukvården kan påverka 
behandlingsresultatet. Varje man måste bemötas efter sin upplevelse, därför är det viktigt att 
vara lyhörd för mannens upplevelse av sin vardag. Olika behandlingsalternativ kan ge olika 
biverkningar, vilket kan leda till konsekvenser i mannens dagliga liv. Syfte: Syftet med 
studien var att belysa mäns upplevelser av vardagen efter påbörjad behandling vid 
prostatacancer. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats samt manifest 
innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att alla männen som påbörjat behandling av 
prostatacancer upplevde att vardagen förändrades. En förändrad livssituation med 
biverkningar som urinläckage, förändrat samliv och utmattningssymptom som följd. Männen 
beskrev mötet med vårdpersonal och delaktighet i beslut angående vård och behandling från 
olika perspektiv. Männen belyste även vikten av stöd från närstående och hur deras 
livsfilosofi förändrades. Slutsats: Varje man är unik. Han upplever biverkningar av 
behandling, bemötande av sjukvård och den nya livssituationen på ett individuellt sätt. Som 
sjuksköterska är det viktigt att bemöta varje man utan fördomar och lägga fokus vid hans 
upplevelse av sin förändrade livssituation, vilket kan bidra till en ömsesidig vårdrelation.  

 

Nyckelord: Behandling, litteraturstudie, livsvärldsperspektiv, män, prostatacancer, 
upplevelser, vardag. 
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BAKGRUND 

Socialstyrelsen (2007) skriver att under de senaste trettiofem åren har prostatacancer ökat och 
är idag den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Varje år behandlas cirka sju tusen män 
inom slutenvården för prostatacancer. Nationella riktlinjer för prostatacancer (2007) 
framhåller att olika behandlingsmetoder vid prostatacancer kan medföra biverkningar. Dessa i 
sin tur kan innebära att vardagen förändras för männen. Van der Molen och Hutchison (1999) 
beskriver att upplevelser av biverkningar är individuella därför är det viktigt att belysa varje 
patients upplevelse kring sin nya vardag. Palm-Ernsäter (2008) menar att sjuksköterskan bör i 
mötet med mannen lyssna på det han upplever, vårdtagarperspektivet skall vara i fokus 
eftersom ett dåligt bemötande kan påverka behandlingsresultatet.  

Prostatacancer 
 
Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson, Widmark och Cederquist (2006) skriver att 
prostatacancer är en malign celltillväxt som startar i prostatans körtelvävnad, första stadiet 
kallas tidig eller lokaliserad prostatacancer, då växer tumören inom prostatakörtelns kapsel. I 
andra stadiet börjar cancertumören sprida sig utanför prostatakörteln till omgivande vävnad. I 
tredje stadiet har cancertumören spridit sig till omgivande organ. Nationella riktlinjer för 
prostatacancer (2007) skriver att orsaken till prostatacancer är okänd, men det förmodas att 
manliga könshormonet testosteron, ärftlighet, livsstil och miljö har betydelse. Adami et al. 
(2006) berättar att det vanligaste symptomet är urinträngningar. Tumören trycker på urinröret, 
vilket kan leda till problem vid vattenkastning, dessa symptom uppstår oftast först i ett senare 
skede då cancertumören ökat i storlek. Senare symptom kan vara blod i urinen, smärta i rygg 
eller höfter på grund av metastaser, viktminskning, utmattning och svullna ben. Lindholm 
(2007) uppger följande diagnostiseringsalternativ: En test av prostata specifikt antigen (PSA), 
palpation av rektum, ultraljuds undersökning och biopsi, vid misstanke om prostatacancer.  

Behandlingsalternativ 
Adami et al. (2006) skriver vidare att behandlingsalternativ vid prostatacancer varierar från 
fall till fall, beroende på vilket stadium cancertumören är i. Nationella riktlinjer för 
prostatacancer (2007) och Hedelin (2007a) skriver att vid lokaliserad prostatacancer kan 
behandlingen antingen vara avlägsnande av hela prostatakörteln (radikal prostatektomi), 
avlägsnande av testiklarna (orchidektomi) och/eller alternativt strålbehandling. Ett annat 
behandlingsalternativ är att enbart behandla de uppkomna symptomen. Vilket 
behandlingsalternativ som än väljs måste ske i samråd med mannen. Vid senare stadier av 
sjukdomen kan en kombination av strålbehandling och hormonbehandling, alternativt 
behandling med antiandrogener, kirurgisk kastraktion, medicinsk kastration och 
symptomstyrd behandling vara aktuell. Lindholm (2007) menar att en behandlingsplan oftast 
utarbetas i samråd med mannen och att den står i relation till mannens förväntade återstående 
livslängd. 

Biverkningar vid behandling 
Hedelin (2007a, 2007b) beskriver att vid val av behandling ska verkan och biverkan 
övervägas, då olika behandlingsmetoder har olika effekt. Biverkningar av orchidektomi kan 
vara övergående såsom svettningar och värmekänslor samt att den sexuella lusten minskar 
och förmågan att utföra samlag försämras eller försvinner helt. Hedelin, Lodding och Pileblad 
(2000) menar att vid radikal prostatektomi kan komplikationer som urininkontinens, överaktiv 
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urinblåsa speciellt vid kroppsansträngning, ljumskbråck och nedsatt sexuellfunktion 
uppkomma. Efter strålbehandling kan besvär ifrån tarmar och urinvägar, sexuellt nedsatt 
funktion uppstå. Kirurgisk kastraktion kan medföra att mannen känner sig stympad, eftersom 
han oåterkalleligt blivit av med en del av sin manlighet på livstid. Behandling med hormoner 
kan ge bröstutveckling. Hedelin (2007a, 2007b) skriver att hormonell behandling och 
behandling med antiandrogener kan förutom bröstutveckling även ge liknande symptom som 
vid radikal prostektomi.  

Val av behandlingsalternativ 
Nationella riktlinjer för prostatacancer (2007) poängterar dock att vid val av 
behandlingsalternativ bör människovärdeprincipen följas. Människovärdeprincipen innebär 
att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Prioriteringar i val av 
behandling får inte göras utifrån personliga egenskaper, ej heller utifrån ålder, inkomst eller 
social ställning i samhället. Optimal behandling behöver inte vara full insats, utan 
människovärdeprincipen menar att fokus ska vara det som är bäst för den enskilde mannen. 
Verkan/biverkan av insatsen ska bedömas emot vilket värde insatsen har för patientens 
fortsatta dagliga liv. 

Teoretisk referensram 
 
Som teoretisk referensram valdes vårdvetenskapliga begrepp som återfinns inom 
livsvärldsperspektivet. Med fokus på subjektiv kropp, lidande/välbefinnande, vårdrelation, 
vårdlidande, och livsvärld. I livsvärldsperspektivet är fokus upplevelsen vilket 
överrensstämmer med syftet. Bengtsson (1998) menar med livsvärldsperspektivet människors 
dagliga liv, vardagsvärld och den verklighet som människor lever i. Vårdvetenskapens etiska 
patientperspektiv utgår ifrån hur den enskilda patienten upplever sin hälsa, upplever sitt 
lidande och välbefinnande efter behandling. 

Subjektiv kropp 
Merleau-Ponty (1997) menar att ett antagande för vårdvetenskap är att människan är en enhet, 
där kropp, psyke, själ och ande utgör olika delar. Kroppen är fylld av minnen, erfarenheter, 
upplevelser och visdom. Eriksson (1994) skriver att i människans erfarenheter finns grunden 
till just den människans sanning. Eriksson belyser ett talesätt som säger att människan inte 
kan uppskatta sin hälsa förrän hon har mött sjukdom. Om hälsa ses som helhet innebär 
lidande att helheten har rubbats. Med helhet menas att människans kropp, själ och ande är 
oskiljaktiga delar. Vid kroppslig smärta bryts enheten och fångar människans uppmärksamhet 
till den kroppsdel som gör ont. Detta beskriver Merleau-Ponty (1997) som att det är först när 
människan upplever lidande som kroppen blir märkbar för människan. Nightingale (1989) 
skriver att vårdaren har svårt att förstå det verkliga lidandet vid sjukdom. Den som njuter av 
god hälsa kan inte förstå hur patientens livssituation ser ut. Chapple och Ziebland (2002) 
skriver att nedsatt sexuell förmåga, kroppsliga förändringar och känslor av utmattning, får 
männen att ändra synen på sin kropp, det får konsekvenser som att de känner sig mindre 
manliga. Merleau-Ponty (1997) påstår vidare att människan inte är utanför sin kropp utan i sin 
kropp. Därför kan människan aldrig helt förstå andra människors lidande eftersom varje kropp 
upplevs olika inifrån.  

Lidande/välbefinnande 
Eriksson (1994) beskriver att människans aktuella livssituation och livssyn blir 
utgångspunkten för människans lidande. Att liv och död, lidande och lust bildar kärnan i allt 
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mänskligt liv. Lidandet har en negativ och en positiv sida. Lida kan innebära att försonas. 
Merleau-Ponty (1997) menar att lidandet inte bara handlar om iakttagelse av ett symptom 
utan även om en inre process. Lidandet kan upplevas som ett hot, en kränkning eller en förlust 
av människans själv. Zavala, Maliski, Kwan, Fink och Litwin (2009) påtalar i sin 
undersökning att de män som upplevde allmänt välbefinnande, hade lättare att hantera de 
symptom i vardagen som uppkom i samband med behandlingen av prostatacancer. Eriksson 
(1996) skriver att välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp. Välbefinnande handlar om 
människans inre upplevelser och känslan av välbehag. Välbefinnande beskriver människans 
upplevda hälsa, grad av medvetenhet, upplevelse av mål och känsla av betydelse och makt. 
Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) berättar att upplevelsen av välbefinnande påverkas av 
boende, ekonomi och hälsa. De människor som kan identifiera vad välbefinnande betyder för 
deras livssituation, är de som är mest tillfredsställda med sina liv. Eriksson (1994) skriver att 
lusten och välbefinnandet är motsatsen till lidande. Dahlberg (2002) poängterar att lidande 
kan uppstå i en vårdrelation. 

Vårdrelation 
Eriksson (1994) skriver att identifiera varje patients individuella behov av vård är att bekräfta 
människans värdighet. Varje lidande är unikt och kan bekräftas i mötet mellan människor. För 
att försöka dela en annan människas lidande krävs finkänslighet. I lidandet föds också 
medmänsklighet och medlidande. Kalkas och Sarvimäki (2002) menar att vårdrelationen kan 
ses som ett samarbetsavtal mellan vårdare och patient, där patienten erkänns som en unik 
människa. Vårdaren ska identifiera och respektera patientens behov, upplevelse och behov av 
frihet. Van der Molen och Hutchison (1999) påtalar vikten av regelbunden och 
förtroendeingivande kontakt med sjukvården för patienter med cancer. Vilket belyses av 
Cullberg (2005) som menar att cancertumör i könsorganet är ett känsloladdat samtalsämne 
som många män tycker är svårt att samtala om med vårdpersonal. Kalkas och Sarvimäki 
(2002) skriver vidare att undersökningar kring vårdrelationen har visat att många patienter 
inte heller upplevde att de inte har fått tillräcklig information om sin vård. De kände sig inte 
delaktiga i de beslut som fattades kring deras framtida vård. Anledningen till det beror 
troligen på att de inte har fått en tillitsfull och öppen vårdrelation med sjukvårdspersonalen 
vilket kan skapa vårdlidande. 

Vårdlidande 
Dahlberg (2002) anser att en vårdande relation ska möjliggöra utveckling för patienten. I en 
negativ vårdrelation kan vårdlidande uppstå. För att undvika vårdlidande är det viktigt att 
vårdaren är lyhörd för patientens upplevelser och att patienten aktivt får ta del av sin 
hälsoprocess. Phillips, Grey, Fitch, Labrecque, Fergus och Klotz (2000) skriver att många 
män med prostatacancer upplevde frustration och vårdlidande vid hemgång. Eftersom 
informationen hade varit bristande kunde de inte hantera vardagen när de kommit hem. 
Merleau-Ponty (1997) beskriver ett annat perspektiv av vårdlidande, där människor har 
biologiskt nedärvda och kulturellt skapade behov av revir. Skillnaden mellan människors revir 
är storlek och hur privata de anses vara. Under 1900-talet blev det vanligt att människor 
kramades när de möttes istället för handslaget. För en del människor är detta för intimt. Det 
hotar deras revir. På samma vis kan människor störas av att tvingas visa sig nakna för en 
vårdare. En del upplever det inte som främmande eller konstigt medan andra kan bli djupt 
kränkta. Navon och Morag (2003) skriver att många män efter genomlevd behandling vid 
prostatacancer, äcklades av sina kroppar, att dessutom behöva exponera denna kropp för 
främlingar upplevdes obehagligt, kränkande och medförde ett lidande. Eriksson (1994) menar 
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att den nya situationen att vara patient berör hela människans livssituation, då den självklara 
invanda livsvärlden förändras. 

Livsvärld 
Dahlberg (2002) skriver att livsvärldsperspektivets innebörd är att beskriva världen som den 
uppfattas av människan, den verklighet som människans dagliga liv består av. Strävan med 
livsvärldsperspektivet är att utforska världen utan att förvränga det som framträder. Alltså är 
det viktigt att vårdaren är öppen och lyhörd. Chapple och Ziebland (2002) skriver att de 
symptom som kan uppkomma vid behandling av prostatacancer såsom nedsatt sexuell 
funktion, påverkar männens livsvärld. Det är dock ett pris männen ändå är beredda att betala 
för att få leva. Olsson och Sörensen (2007) beskriver att via fenomenologin vill människan 
belysa direktbeskrivningen av en upplevelse utan förförståelse och fördomar. Den studerar en 
persons upplevelser och erfarenheter som skapar meningen i den personens vardag alltså 
livsvärld.  

Bengtsson (2005) skriver vidare att människor deltar i varandras livsvärldar och för att förstå 
någons livsvärld krävs fokus på den människan vars livsvärld undersöks. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av vardagen efter påbörjad behandling vid 
prostatacancer. 

METOD 

Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och 
Wengström (2008) sker en systematisk sökning av litteratur, kritisk granskning och 
sammanställning för att fokusera på det valda ämnet (a.a). Litteraturstudie ansågs passa som 
metod för att det fanns befintlig forskning som kunde fördjupas och utvecklas. Ämnet som 
valdes kändes aktuellt för blivande sjuksköterskor då fokus låg på männens upplevelser och 
männens livsvärld.  Ordet vårdare användes konsekvent eftersom det innehåller alla 
professioner, var av sjuksköterska utgör en av dessa professioner. 

Urval 
 
Litteratursökningen har skett med hjälp av två databaser, Cinahl och Medline. Dessa 
databaser innehåller artiklar med omvårdnadsstudier, samt möjlighet till att få artiklar peer 
rewied. De sökord som användes var anpassade efter de två databaserna med hjälp av Mesh- 
termer, se bilaga 1. Sökord som användes i Cinahl var: Prostatic Neoplasms, Sweden, Quality 
of life, Narratives. I medline var sökorden: Prostatic Neoplasms, Sweden, Sexuality. Mesh-
termer som användes var: Prostatic Neoplasms, Sweden, Quality of life, Sexuality. Sökorden 
kombinerades på olika sätt med hjälp av det booleska ordet AND, se bilaga 1-2. 

Inklusionskriterier som användes var att sökningen begränsades från år 1997 och framåt. 
Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna utifrån mäns perspektiv 
efter påbörjad behandling vid prostatacancer. I de artiklar där såväl kvalitativ som kvantitativ 
metod hade använts, valdes endast den delen av resultatet som hade analyserats med kvalitativ 
metod. Alltså den del som baserades på intervjumetodik. Studierna skulle vara utförda i 
Sverige. Vidare inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på 
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engelska.  Exklusionskriterier som användes var de studier som handlade om män som blivit 
diagnostiserade fast inte påbörjat behandling av prostatacancer. Ytterligare exklusionskriterier 
var artiklar som enbart handlar om medicinska aspekter.  

Efter ovanstående urval återstod åtta artiklar, vilket fick utgöra undersökningsmaterialet. De 
valda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett kvalitativt bedömningsformulär av Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga 3. I bedömningsformuläret under 
patientkaraktäristiska delen kunde ett poäng utdelas om samtliga variabler fanns med. De 
övriga frågorna poängsattes från ett till tretton, med ett poäng för ett jakande svar, samt noll 
poäng för ett nekande svar. Svaret vet ej gav även det noll poäng. Totalt kunde varje artikel få 
tretton poäng. För betyget bra krävdes tio till tretton poäng. För betyget medel krävdes sex till 
nio poäng. Under fem poäng blev betyget dålig, se bilaga 4.  

Analys 
 
Den analysmetod som valdes var manifest innehållsanalys. Forsberg och Wengström (2008) 
menar att det innebär att en analys görs där fokus ligger på att hitta ett gemensamt mönster. 
Anledningen till att valet föll på denna metod var att en manifest innehållsanalys görs för att 
beskriva, förstå, förklara och tolka.  

Textmaterialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) metodbeskrivning av 
innehållsanalys som i sin tur baseras på Findahl och Höijers (1981) beskrivning av 
innehållsanalys. Metoden innehåller sex steg, där tematiseringsdelen exkluderades.  

I steg ett, lästes artiklarna igenom individuellt upprepade gånger för att få ett 
helhetsperspektiv. 

Steg två utfördes också enskilt. Meningsbärande enheter valdes ut som svarade mot syftet. De 
meningsbärande enheterna markerades i kanten på artiklarna, där noterades vilken typ av 
upplevelser såsom urinläckage, förändrat samliv, utmattning, mötet med sjukvården, 
delaktighet i beslut angående beslut och behandling, stöd från närstående, välbefinnande och 
ändrad livsfilosofi. Följande mening är ett exempel som markerades och noterades som mötet 
med sjukvården: 

”If one nurse makes a small change in the preparation before treatment, it results in 
an experience of frustration and anxiety. One man said: I will be frustrated when I 
see that some of the nurses do not prepare exactly for the treatment, when compering 
with earlier treatment times.” (Hedestig, Sandman, Tomic och Widmark, 2005a, s 
313). 

Steg tre utfördes gemensamt. De olika meningsbärande enheterna färgmarkerades utifrån 
upplevelsetillhörighet. All text under respektive färgmarkering sågs över och kodades. 
Meningsenheterna kondenserades och översattes till svenska och placerades i ett nytt 
dokument. Återblick till grundtexten upprepades ett flertal gånger för att innehållet inte skulle 
gå förlorat. Ovanstående meningsbärande enhet kondenserades till: 

En man upplevde frustration då vissa sjuksköterskor inte var lika noggranna som 
andra, vid bland annat förberedelser inför behandling, vilket gav en känsla av 
utsatthet. 
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I steg fyra lästes koderna igenom gemensamt upprepade gånger för att få ett helhetsperspektiv 
av innehållet. Sedan indelades koderna i subkategorier utifrån innehållet i upplevelserna. Det 
blev åtta subkategorier. Exempel på subkategori av ovanstående exempel: 

Mötet med sjukvården 

  

I steg fem efter att subkategorierna överblickats gemensamt delades de in i olika kategorier, 
vilket resulterade i tre kategorier, exempel på kategori: 

Upplevelsen av sjukvården 

Exempel på analysförfarande se bilaga 5. 

RESULTAT 

Analysen resulterade i åtta subkategorier som delades in tre kategorier.  För att resultatet skall 
bli lättläst och överskådligt så bildade kategorierna huvudrubriker och subkategorierna 
underrubriker. Under den första huvudrubriken belystes upplevelsen av en förändrad 
livssituation. Andra huvudrubriken fick beskriva upplevelsen av sjukvård och tredje 
huvudrubriken fick skildra upplevelsen av att klara av den nya livssituationen.    

Upplevelse av förändrad livssituation 

Urinläckage 
Lindqvist, Rasmussen och Widmarks (2008) studie av mäns upplevelse vid prostatacancer 
visar att det var vanligt med täta urinträngningar både dag och nattetid. Många män med 
prostatacancer hade ett ökat behov av att gå på toaletten innan de gick hemifrån, samt att alltid 
veta var närmaste toalett låg. En man sa: 

”That is, going to the toilet before leaving home, and knowing about toilet facilities 
along the route and at the destination.” (Lindqvist et al. 2008,s 288). 

 Jakobsson, Hallberg och Lovén (2000) skriver att männen upplevde att de var tvungna att 
styra sina liv efter sin urinblåsa, för att undvika urinläckage. Hedestig et al. (2005a) 
framhåller att många män var noga med vad de åt och drack, för att kunna kontrollera sin 
urinblåsa och slippa missöden. Detta var speciellt framträdande innan de skulle lämna 
hemmet eller gå till sängs. En del män valde att använda blöja för att undvika urinläckage. 
Hedestig, Sandman, Tomic och Widmark (2005b) påtalar att några män tyckte att 
urinindränkta blöjor hindrade dem från att kunna leva ett normalt liv. Urinläckage uppstod 
ofta vid fysisk aktivitet, såsom tunga lyft, träning, snöskottning, kallt väderlag eller hosta och 
nysningar. Några män försökte få kontroll över sin urinblåsa genom upprepade toalettbesök 
eller genom att klä sig varmt vid kall väderlek samt undvika stressiga aktiviteter. Männen bar 
ständigt på rädslan att lukta urin. Berterö (2001) skriver att männen ständigt kände sig 
upptagna av att hålla sig rena, undvika risken för att lukta illa och lära sig vilken typ av blöja 
som fungerade bäst. Många skämdes inför sina fruar för sitt urinläckage, känslan av 
manlighet dämpades i och med urininkontinensen. Några av männen ville inte att deras fruar 
skulle behöva tvätta deras smutstvätt. De upplevde det som att de blev omhändertagna som 
småbarn eftersom de inte kunde hålla tätt.  
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Lindqvist et al. (2008) menar att männen kände lättnad när de fick en urinkateter, då blev 
situationen mer lätthanterlig vilket medförde att männen blev mer självständiga, samtidigt 
som en baksida av att bära urinkateter var att den kunde orsaka sveda och smärta. Jakobsson, 
Hallberg och Lovén (1997a) poängterar att männen kunde besväras av att ha en kateterpåse 
fäst vid låret. Jakobsson et al. (2000) betonar även att några män skämdes när de syntes med 
sin kateterpåse. Några män kunde acceptera att vara kateterbärare pre- och postoperativt, dock 
inte i sitt dagliga liv. En av faktorerna till att de tyckte att det var svårt att ha en urinkateter 
var att den satte stopp för ett fungerande sexliv.  

Förändrat samliv 
Hedestig et al. (2005b) beskriver att många män kände sig handikappade eftersom de förlorat 
sin sexuella kapacitet, de brottades med emotionella problem efter operationen vad gällde 
bland annat avsaknad av sexliv. Jakobsson et al. (1997a) skriver att männen inte längre kände 
sig sexuellt attraherade av sina fruar och såg dem mer som vänner än som sexuella partners. 
Däremot upplevde männen att de kom närmare sin partner och känslor som tillgivenhet och 
vänskap växte, samtidigt som de kände sorg och förlust inför den del av livet som gått 
förlorad. Berterö (2001) betonar att majoriteten av männen ansåg att deras manlighet hörde 
ihop med deras roll som intim partner. De män som fått hormonbehandling var särskilt 
besvärade av att de inte kände sig manliga, då bland annat deras hårväxt minskade och 
brösten förstorades. Hedestig et al. (2005b) framhåller känslan av att vara stympad och inte 
lika manlig var återkommande upplevelser hos männen. Några fick sämre självkänsla medans 
andra hanterade situationen bättre eftersom de ansåg att överleva var viktigare än ett 
fungerande sexliv. De män som hade sexlust men oförmåga att få erektion uttryckte att de 
hade svårigheter att acceptera sin situation, de kunde drömma om sex på nätterna.  

Utmattning 
Lindqvist, Widmark och Rasmussen (2006) berättar att fysisk förmåga såsom att köra bil, ta 
en promenad och sätta upp en hylla var viktig för männen. Jakobsson et al. (1997a) framhåller 
att många män kände att de inte längre hade lika mycket energi som tidigare till bland annat 
matlagning, handling, städning och det sociala umgänget. Lindqvist et al. (2006) delger att 
männens trötthet ofta bidrog till att de inte kunde utföra sina normala arbetsuppgifter. Vissa 
av männen upplevde det som mycket otillfredsställande att deras fruar fick utföra de 
arbetsuppgifter i hemmet som de tidigare hade utfört. Lindqvist et al. (2008) betonar att de 
flesta män ansåg sig sova bra på natten. De kunde störas av smärta och urinträngningar. De 
som hade svårt att somna om upplevde till exempel urinträngningar som ett störningsmoment. 
En del män tyckte att adekvat smärtlindring och en bekväm sovställning kunde förbättra 
nattsömnen. Många orkade inte hålla sig vakna en hel dag och behövde ibland sova flera 
gånger på dagen.  

Upplevelsen av sjukvården 

Mötet med sjukvård 
Jakobsson et al. (1997b) berättar att några av männen tyckte att sjukvården var av hög 
kvalitet, de tyckte att vårdpersonalen var pålitlig men gav emellanåt bristfällig information. 
Männen upplevde ibland att de hade fått information av alldeles för många olika vårdare, de 
hade önskat att de fått information från en och samma person. Hedestig et al. (2005b) menar 
att få träffa samma vårdpersonal var något som minskade känslan av utsatthet och upplevdes 
som en trygghet, eftersom att de då kunde få en relation till vårdaren. Hedestig et al. (2005a) 
poängterar att männen upplevde frustration vid förberedelser av behandling. Känslor av 
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utsatthet uppstod när de tyckte att vissa sjuksköterskor inte var lika noggranna som andra. 
Några andra män berättade om frustrationen de kände inför att behöva beställa återbesök, 
istället för att få en kallelse. En man berättade: 

” They should call me after 3 months but I have not received any notice. I have to fix 
the follow-up myself. I want orderliness.” (Hedestig et al. 2005a, s314). 

 Lindqvist et al. (2006) skriver att de män som hade kontakt med vårdare vid palliativ vård i 
hemmet, kände sig mindre utsatta då stöd och hjälp var mer lättillgängligt. 

Hedestig et al. (2005a) beskriver männens upplevelse av känslan av att vara i en utsatt 
situation. De beskrev känslan på två olika sätt till exempel ovilja att visa upp sin kropp, samt 
prata om sina erektionsproblem. Känslan av utsatthet ökade i mötet med kvinnliga vårdare. 
Männen ansåg att det var en fördel att få prata med en manlig vårdare. Några män tyckte att 
det kändes naturligt att visa sig naken på sjukhuset och hade inga problem med varken 
manliga eller kvinnliga vårdare. Några ansåg att en manlig vårdare kunde sätta sig in i deras 
situation bättre än en kvinnlig vårdare. Jakobsson et al. (1997b) poängterar också i sin studie 
att några män tyckte att stödet vid sexuella problem var något de inte ville diskutera med 
kvinnliga vårdare. 

Delaktighet i beslut angående vård och behandling 
Jakobsson et al. (1997b) berättar att många män tog den vård de blev erbjudna, de tyckte att 
informationen runt behandlingen var bristfällig. Männen hade åsikter som att de inte skulle 
behöva fråga om hur de skulle hantera sina urinkatetrar utan få den informationen av 
vårdaren. Männen tyckte även att vårdarna skulle fråga om de hade ont, även om de inte 
klagade över smärtan. Hedestig et al. (2005a) menar att vissa män tyckte att det var viktigt att 
få veta hur deras PSA-värde låg, då det gav dem en känsla av kontroll. När PSA-värdet hade 
gått ner kunde de uppleva att de var på bättringsvägen. Hedestig et al. (2005b) berättar att de 
flesta männen tyckte att återbesök till samma läkare gav dem en känsla av säkerhet. 
Frustration uttrycktes vid inställda eller ändrade återbesök. Mellan återbesöken upplevde 
oftast männen att det var svårt att komma i kontakt med någon som kunde svara på deras 
frågor. Några män uttryckte vikten av att få träffa samma läkare, då det gav en känsla av tillit 
och kontinuitet. Även om en ny läkare hade nya idéer angående symptomlindring och 
behandling, så tyckte männen ändå att det var tryggare att träffa samma läkare. 

Upplevelsen av att klara av den nya livssituationen 

Stöd från närstående 
Hedestig et al. (2005b) framhåller att första steget för att klara sin nya livssituation var att 
informera familj och vänner om sin sjukdom, för att kunna få stöd. Jakobsson et al. (1997a) 
skriver att några män tyckte att det var svårt att acceptera att de inte var lika självständiga som 
innan behandlingen. Det männen tidigare skött i familjen till exempel kontakt med 
myndigheter, grannar och praktiska problem togs över av andra. Männen orkade inte längre 
utföra sysslorna, men då dessa togs över upplevde männen en frustration och närståendes 
tänkta stöd uteblev. Andra män berättade att den närstående bistod med bästa stödet. De 
tyckte att deras fruar spelade en viktig roll vid emotionellt stöd. Så här uttryckte sig en man: 

”We have a good relationship, my wife and I. Both of us said, if I interpreted her 
correctly, that it is more important that I stay healthy, then to take the risk that the 
cancer will spread… just to retain a certain function…” (Berterö, 2001, s 248). 
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Berterö (2001) menar att de män som levde i en god relation med sin fru kunde trots att de 
tappat den sexuella förmågan, acceptera sina sexuella problem, då de hade annat gemensamt 
och såsom en värdefull vardag. Berterö (2001) skriver vidare om de män som levde i sämre 
relationer eller ensamma i större utsträckning kände sig utsatta och upplevde lidande på grund 
en så gott som obefintlig nära relation. Hedestig et al. (2005b) skriver att männen berättat att 
andra män som behandlats för prostatacancer, kunnat bidra med goda råd och information, 
samt minska känslan av att vara utsatt och ensam. Lindqvist et al. (2006) betonar att jämföra 
sin livssituation med andra hade både för- och nackdelar. Att jämföra sig med andra män som 
hade en sämre prognos kunde vara skrämmande. Hedestig et al. (2005a) däremot skriver att 
några män tyckte att det var positivt att samtala med andra män med prostatacancer, för att få 
tips och råd om det dagliga livet. Fokus i konversationerna var biverkningar av behandling 
såsom urinläckage och olika tekniker att hantera urinläckage på. Hedestig et al. (2005b) 
betonar vidare att männen kunde känna välbefinnande då de kunde lära sig hantera vardagen 
och inte kände sig som värst drabbade. 

Välbefinnande 
Lindqvist et al. (2006) uttrycker att männens syn på att må bra förändrades, de kunde tycka att 
de mådde bra trots att de hade kroppsliga problem. Sjukdomskänslan förstärktes när de 
kroppsliga problemen kändes okontrollerbara. Några män nämnde fyra olika sätt att nå 
välbefinnande. Första var att känna kontroll över sina kroppsliga problem till exempel att 
kunna smärtlindra sig. Det andra var att jämföra sig med andra och då känna att de inte var 
värst drabbade. Det tredje var att kunna få kontakt med vården, då det gav en känsla av 
trygghet och kontroll. Det fjärde var att kräva välmående av sig själv och att intala sig att de 
mådde bra. Jakobsson et al. (1997a) menar att det var viktigt att försöka se allting positivt, för 
att orka fortsätta kämpa. Männen påpekade vikten av hopp. Hoppet att överleva i ett par år, 
bättre behandlingsresultat samt mer tid med familj och vänner. Hoppet att tillståndet skulle 
stabilisera sig och att forskningen skulle utvecklas beskrevs också av männen.  

Ändrad livsfilosofi 
Jakobsson et al. (1997a) skriver även att männen berättade att de vara tvungna att ta en dag i 
sänder. För att hantera den nya livssituationen krävdes en förändrad livsfilosofi. Jakobsson et 
al. (2000) menar att männen kunde efter behandling känna tacksamhet till livet. Många män 
fick en ny livsfilosofi som att leva här och nu, och att undvika att tala om och planera för 
framtiden. Hedestig et al. (2005b) berättar att männen sade att en strategi för att kunna 
fokusera på nutiden var att hitta värdefulla aktiviteter till exempel vara i naturen, lyssna på 
musik, börja en ny hobby och att umgås med familj och vänner. Studien visade också att 
männen efter sin behandling inte längre tog livet för givet.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att belysa mäns upplevelse av vardagen efter påbörjad 
behandling av prostatacancer. Olsson och Sörensen (2007) skriver att kvalitativ forskning bäst 
beskriver människors upplevelser. Olsson och Sörensen skriver vidare att intervjuer används 
för att beskriva personers upplevda vardagsvärld/livsvärld. 
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Valet att endast använda artiklar med kvalitativ metod var för att fokus ska ligga på den 
personliga upplevelsen. Eftersom föreliggande studie fokuserar på mäns upplevelser av 
vardagen valdes att utföra en litteraturstudie där ingående artiklar baserades på 
intervjumetodik. Detta val gjordes för att få fram männens individuella upplevelse. 
Referensdatabaserna Cinahl och Medline valdes för att de var inriktade på omvårdnad och 
sjukvård. I båda databaserna finns möjlighet att få artiklarna peer reviewed, vilket ansågs vara 
en fördel eftersom då är materialet granskat av experter inom området. Vid sökningarna 
användes årsbegränsningen 1997 för att få tillgång till ett tillräckligt material. Sökorden 
valdes ut på engelska och därefter kontrollerades sökorden med MESH-termer. Sökorden 
kombinerades med det booleska ordet AND, för att få ett preciserat resultat på sökningen som 
svarar på syftet. Olika sökord användes i olika databaser för att nå ett önskat resultat. 
 
I och med att syftet till studien var att belysa upplevelsen skulle också artiklarna belysa 
upplevelsen för att svara mot syftet. Valda inklusionskriterier var att fokus i artiklarna skulle 
ligga på männens upplevelse efter påbörjad behandling vid prostatacancer. Studierna skulle 
vara utförda i Sverige för att beskriva svenska förhållanden, då olika länder har olika riktlinjer 
vad gäller sjukvård. Tullus (2008) skriver att Sverige skiljer sig från andra länder när det 
gäller sjukvård via sitt allmänna försäkringssystem. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 
för att det var de språk som behärskades. Vid artikelsökningen påträffades artiklar som inte 
svarade mot syftet, bland annat artiklar med olika behandlingsalternativ och artiklar med 
kvantitativ metod, vilka exkluderades. Valda exklusionskritetier var artiklar med medicinska 
aspekter för att fokus skulle knytas till omvårdnad. Ytterligare exklusionskriterier var att 
männen i artiklarna enbart fick lida av sjukdomen prostatacancer då upplevelsen av påbörjad 
behandling skulle belysas och inte förväxlas med eventuellt annan sjukdom.  
 
Artiklarna kvalitetsgranskades enligt ett omarbetat kvalitetsformulär av Willman et al. (2006) 
(se bilaga 3). För att nå hög kvalitet på materialet, användes ett poängsystem som beskrivs i 
metoddelen. Samtliga punkter poängsattes för att minska risken för att någon viktig del i 
bedömningen skulle uteslutas. Samtliga artiklar efter granskning nådde betyget bra (se bilaga 
4). Kvalitetsformuläret omarbetades på grund av att analysmättnad inte kunde mätas, då 
kunskap saknades.  
 
Innehållsanalysen som valdes var Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Findahl och 
Höijers (1981) innehållsanalys då den klart visade hur analysen skulle gå tillväga samt hur de 
olika stegen skulle utföras. Fokus lades vid att ta ut det manifesta innehållet för att så lite som 
möjligt göra egna tolkningar av resultatet då vi hade förförståelse. Dock kan inte frångås att 
egna tolkningar kan ha gjorts vid kondenseringen, då artiklarna översattes från engelska till 
svenska. Graneheim och Lundman (2004) menar att tematiseringsdelen lätt kan leda till en 
latent tolkning i analysen. Därför valde vi att ta bort tematiseringsdelen. De utvalda 
meningsbärande enheterna, subkategorierna och kategorierna valdes efter att artiklarna lästs 
igenom upprepade gånger och diskuterats igenom för att inte frångå syftet. För att lättare 
kunna genomföra analysen färgades de meningsbärande enheterna med varsin färg.  
 
Eftersom materialet lästes igenom upprepade gånger var risken stor att influeras av 
textinnehållet, vilket kunde leda till en latenttolkning. För att undvika latenttolkning gjordes 
upprepade återblickar till grundmaterialet. Eftersom de meningsbärande enheterna var färgade 
var det lätt att gå tillbaka till grundtexten för att kontrollera att egna tolkningar inte gjorts. 
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I sökresultatet var åtta artiklar utvalda, vid granskningen av dessa artiklar visade det sig att 
några artiklar tillhörde tre olika doktorsavhandlingar. I grupp ett ingår Hedestig, Sandman, 
Tomic, och Widmark. Grupp två ingår Jakobsson, Hallberg, och Lovén. Grupp tre ingår 
Lindqvist, Rasmussen, och Widmark. Detta innebar alltså att flera författare förekom i flera 
artiklar. Vi diskuterade att samma författare återkom, eftersom trovärdigheten kunde bli 
mindre på grund av att resultatet kunde vara ensidigt. Efter övervägande ansågs det vara till 
fördel då det gav ett djup till resultatet eftersom studierna var utförda i Sverige. Det ansågs 
även ge bredd då flera olika upplevelser lyftes, samtidigt som kontentan var densamma. 
Anders Widmark var en av medförfattarna till ett par av artiklarna, Widmark förekommer 
även som medförfattare till en bok i bakgrunden. Vi har fört diskussion angående hur vida 
Widmarks medverkan i bakgrunden påverkar trovärdigheten. Efter övervägande ansågs 
Widmarks medverkan inte påverka eftersom prostatacancer endast definieras i boken. 
 

En nackdel med vald teoretisk referensram var att den kunde upplevas som för djup och 
invecklad. Då studien enbart utförts under begränsad tid kunde den teoretiska referensramen 
inte förtydligas ytterligare. Syftet med studien var att belysa upplevelsen ur olika mäns 
perspektiv, efter påbörjad behandling vid prostatacancer och då ansågs livsvärldsperspektivet 
lämpligt. Det var positivt att vara två personer vid översättning från engelska till svenska samt 
vid kondenseringen. Hade analysen gjorts av någon annan med annan förförståelse hade 
resultatet troligtvis blivit annorlunda.  

Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkommer att alla männen som påbörjat behandling vid prostatacancer ansåg att 
deras vardag hade förändrats. Deras upplevelser av hur vardagen hade förändrats, skilde sig 
eftersom varje mans upplevelse var unik. När föreliggande studie påbörjades hade vi 
förutfattade meningar om mäns upplevelse kring olika biverkningar av behandling vid 
prostatacancer. Det som framkommit i studien förvånade oss när vi blev varse om i vilken 
utsträckning männens vardag faktiskt påverkades av biverkningarna. Nightingale (1989) 
menar att vårdaren inte kan veta hur patienten känner och påverkas av sin sjukdom då hon 
inte själv har haft den sjukdomen. Van der Molen och Hutchison (1999) skriver att vardagen 
förändras när en människa drabbas av en cancersjukdom. För att lära sig leva med cancer 
krävs god information och stöd, på ett individanpassat sätt. Dahlberg (2002) bekräftar med 
livsvärldsperspektivet vikten av att vara lyhörd inför hur patienten uppfattar sin vardag.  

I resultatet beskrivs att biverkningar ansågs vara av betydelse i männens vardag efter påbörjad 
behandling. Phillips et al. (2000) beskriver i sin studie att biverkningar av behandling vid 
prostatacancer såsom urininkontinens, nedsatt sexuellfunktion och utmattning, hade större 
betydelse än männen själva trodde före påbörjad behandling (a.a). Det som framkom tydligt i 
resultatet var en fixering, männen verkade näst intill besatta av att kunna kontrollera sin 
urinblåsa. Detta var överraskande och lärorik kunskap inför möten med män med 
prostatacancer. Harden, Schafenacker, Northouse, Mood, Smith, Pienta, Hussain och 
Baranowski (2002) bekräftar att många män upplevde att urinproblematiken, efter påbörjad 
behandling vid prostatacancer, styrde deras liv. Männen var alltid tvungna att planera sin 
vardag, genom att till exempel uppsöka toalett innan de gick hemifrån, alltid veta var 
närmaste toalett låg och att bära blöjor. Chapple och Ziebland (2002) påvisar att männens 
livsvärld förändrades av symptom som urinläckage. De upplevde att de tappade kontrollen i 
sin vardag eftersom kroppen förändrats. Detta stöds av Merleau-Ponty (1997) som menar att 
kroppen är en enhet som består av flera delar. Vilket innebär att om symptom uppstår i någon 
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del av kroppen, enheten, påverkas hela människan (a.a). Det som skilde sig kring kategorin 
urinläckage i resultatet var upplevelsen av att bli urinkateterbärare. Några av männen ansåg 
att det var skönt att få en urinkateter som avlastade dem, att slippa springa på toaletten, slippa 
bära blöjor och att vardagen blev enklare. Till skillnad från andra män som skämdes för att 
synas med sin urinkateterpåse, att det sved och gjorde ont samt att de inte längre kunde ha ett 
fungerande sexliv. Palmer, Fogarty, Somerfield och Powel (2003) bekräftar männens positiva 
upplevelse av att vara urinkateterbärare, de menar att det underlättade för männen i deras 
vardagliga liv (a.a).  

Vidare visar resultatet att bristen av fungerande sexliv och avsaknad av sexuell kapacitet 
påverkade männens känsla av manlighet. Männen brottades med emotionella problem när det 
kom till förlusten av sexuell kapacitet. Enligt Phillips et al. (2000) och Chapple och Ziebland 
(2002) upplevde många män att de kände sig mindre manliga efter påbörjad behandling, 
eftersom deras kropp förändrades och att de inte längre kunde utföra ett samlag. Eriksson 
(1994) påtalar att om människans kropp förändras fokuserar människan på den del av kroppen 
som har förändrats (a.a). Resultatet visar även att vissa män accepterade att de inte kunde 
utföra samlag efter påbörjad behandling, detta överskuggades dock av att behandlingen hade 
medfört att de överlevde. Eriksson (1994) bekräftar att lidandet inte bara är negativt, utan 
också kan medföra att den lider kan se det som är positivt.  

Resultatet visar att en annan förändring i vardagen var förlusten av energi, känslor av 
utmattning och att inte orka sådana uppgifter som tidigare kunnat utföras. Dykes, Esbensen, 
Hallberg och Thomé (2004) skriver att några patienter med cancer upplevde att de var så 
utmattade att det inte orkade stiga ur sängen. En studie av Harden et al. (2002) bekräftar att 
männen efter påbörjad behandling, upplevde att de inte längre hade lika mycket energi till 
vardagliga aktiviteter och sitt sociala umgänge som de haft innan behandlingen. Vidare 
framkommer att männen upplevde det som mycket otillfredsställande när deras fruar utförde 
de arbetsuppgifter i hemmet som männen inte längre klarade av såsom till exempel kontakt 
med myndighet och praktiska problem. 
 
Mötet med sjukvården var en annan kategori som framkommer under resultatet, där mäns 
upplevelse av brist på information, behov av kontinuerliga återbesök beskrevs. Detta styrks av 
Harden et al. (2002) som berättar att många män upplevde att de hade behövt mer information 
kring sin sjukdom och behandling. Männen ville att vårdpersonalen skulle se dem som 
individer och ge svar på deras frågor. Eriksson (1994) påtalar vikten av att se varje patient 
individuellt. Dahlberg (2002) menar att om vårdaren inte lyssnar till patienten kan patienten 
uppleva vårdlidande (a.a). Vidare visar resultatet att männen påtalade vikten av en tillitsfull 
relation helst till en manlig vårdare för att minimera känslan av utsatthet. Detta kan vara ett 
problem då majoriteten av sjuksköterskorna är kvinnor. Känslor av utsatthet uppst vid samtal 
om kroppsliga problem med vårdpersonalen. Chapple och Ziebland (2002) poängterar att 
behandling vid prostatacancer kunde medföra biverkningar som utmattning, urinläckage, 
förändring könsorganets funktion samt bröstutveckling. De olika symtomen upplevdes som 
pinsamma och männen drog sig för att tala om sina symtom med vårdpersonalen. Cullberg 
(2005) menar att många män har svårt att tala om symptom från könsorganet, eftersom det 
kan upplevas som ett känsligt samtalsämne.  
 
I resultatet framkommer att stöd ifrån familj och vänner var en viktig komponent i vardagen. 
Vissa av männen upplevde att stödet kunde medföra att de tappade kontrollen över familjen 
vilket medförde ett lidande. Merleau-Ponty (1997) bekräftar att lidande kan upplevas som ett 
hot, kränkning eller att tappa kontrollen (a.a). Att inte längre duga och klara av vad han 
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tidigare kunnat utföra påverkade mannens självkänsla. Chappel och Ziebland (2002) betonar i 
sin studie att männen led av att inte längre klara av tidigare arbetsuppgifter vilket förändrade 
deras självkänsla och sättet de såg på sig själva. Petry et al. (2004) däremot betonar att de 
gifta männen ansåg att deras fru spelade en väsentlig roll vid stöd i vardagen. Detta bekräftas 
även av Chappel och Ziebland (2002) som skriver att en man berättade att hans fru gav 
honom kraft att stiga ur sängen på morgonen. Resultatet visar att de män som hade god 
relation med sin fru hade lättare att acceptera förändringarna i vardagen. De mäns som levde 
ensamma kände sig mera utsatta och ensamma. Petry et al. (2004) bekräftar att de män som 
hade god relation till sina fruar hanterade sin nya livssituation bättre än de män som levde i en 
sämre relation eller ensamma. Bengtsson (1998) belyser att människor medverkar i varandras 
livsvärldar och gör intryck på varandras livsvärldar. Resultatet visar slutligen att andra 
aspekter för att klara av den nya livssituationen var en positiv inställning till livet och en 
värdefull fritid. Som tidigare nämnts ovan, besvärades männen av biverkningar i olika grad, 
men viktigast var ändå att överleva. Phillips et al. (2000) påvisar att männen som drabbats av 
prostatacancer inte längre tog livet för givet, utan försökte ta till vara på varje dag.  

SLUTSATS 

Slutsatsen är att varje mans upplevelse efter påbörjad behandling vid prostatacancer, av 
biverkningar, av stöd ifrån anhöriga och vårdpersonal är unik. Sjuksköterskan bör se mannen 
ur vårdvetenskapens livsvärldsperspektiv, där han är kropp, själ och ande i en enhet. De olika 
delarna i livsvärldsperspektivet påverkar varandra. I föreliggande studie där kroppen 
påverkats av behandling vid sjukdom, påverkas även känslolivet. De kroppsliga upplevelserna 
är liknande i symptom, behandling och biverkningar, känslolivet är dock unikt. Som blivande 
sjuksköterska är det alltså viktigt att bemöta varje man utan fördomar och lägga fokus vid 
hans upplevelse av sin förändrade livssituation.  

Under arbetets gång växte intresse av att även belysa partnerns upplevelse av att leva med en 
man med påbörjad behandling vid prostatacancer. I materialet av sökningarna som påträffats 
och exkluderats nämns i ringa mängd partnernas upplevelse. Detta bör belysas vidare då 
partnerns stöd visade sig vara viktigt. Det hade även varit intressant att i vidare studier lyfta 
frågan om åldern på deltagarna, hade betydelse för upplevelsen av att bli urinkateterbärare. Då 
en urinkateter sätter stopp för ett fungerande sexliv. 
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Bilaga 1 

Databassökning i Medline 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Använt 
”Prostatic Neoplasms” English language; 

Journal & Citation 
Subset: Nursing; 
Publication Type: Journal 
Article 
 

615  

”Sweden” English language; 
Journal & Citation 
Subset: Nursing; 
Publication Type: Journal 
Article 
 

2919  

”Prostatic Neoplasms”  
AND ”Sweden” 

English language; 
Journal & Citation 
Subset: Nursing; 
Publication Type: Journal 
Article 
 

17  

”Sexuality” English language; 
Journal & Citation 
Subset: Nursing; 
Publication Type: Journal 
Article 
 

1140  

”Prostatic Neoplasms”  
AND ”Sweden” AND 
”Sexuality” 

English language; 
Journal & Citation 
Subset: Nursing; 
Publication Type: Journal 
Article 
 

3 2 

 



 

 

Bilaga 2 

Databassökning i Cinahl 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Använt 
”Prostatic Neoplasms” English, male, 

Research article,  
peer reviewed 
 

1681  

”Sweden” English, male, 
Research article, 
peer reviewed 
 

8187  

”Prostatic Neoplasms” 
AND ”Sweden” 

English, male, 
Research article, 
peer reviewed 
 

51  

”Quality of life” English, male, 
Research article, 
peer reviewed 
 

18643  

”Prostatic Neoplasms” 
AND ”Sweden” AND 
”Quality of life” 

English, male, 
Research article, 
peer reviewed 
 

12 5 

“Narratives” 
 

English, male, 
Research article, 
peer reviewed 
 

3739  

”Prostatic Neoplasms” 
AND ”Sweden” AND 
“Narratives” 
 

English, male, 
Research article, 
peer reviewed 

5 1 
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Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 



 

 

  

Bilaga 4 

Artiklar som ingår i föreliggande litteraturstudie  

Författare, 
Land 
År, Nr 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat och 
kvalitetsbedömning 

Berterö, C.  
Sverige 
2001, Nr 1 

Altered sexual 
patterns after 
treatment for 
prostate cancer 

Cancer 
practice 

Att beskriva och 
belysa 
prostatacancerns 
påverkan på 
mäns sexliv och 
relationer. 

Intervjuer med 
10 män. Har fått 
sin diagnos för 
2-7 år sedan. 
Intervju vid 1 
tillfälle. 

Förändrat 
sexualmönster kan 
påverka 
personligheten, roller 
och bilden av sin 
manlighet. 
Kvalitetsbedömning: 
Bra 

Hedestig, O., 
Sandman, P., 
Tomic, R och 
Widmark, A. 
Sverige  
2005 Nr 2 

Living after 
external beam 
radiotherapy 
of localized 
prostate 
cancer. 

Cancer 
Nursing 

Att undersöka 
hur livskvaliteten 
ser ut efter 
behandling av 
prostatacancer. 

Intervjuer med 
10 män. 
Inspelade på 
band. 30-60 min 
per intervju. 8 st 
intervjuades en 
gång till per 
telefon. 

Många män strävar 
efter att återfå 
kontrollen i sitt liv 
och lära sig att leva i 
den nya 
livssituationen. 
Kvalitetsbedömning: 
Bra 

Hedestig, O., 
Sandman, P., 
Tomic, R och 
Widmark, A. 
Sverige  
2005 Nr 3 

Living after 
radical 
prostatectomy 
for localiezed 
prostate 
cancer: A 
qualitative 
analysis of 
patient 
narratives. 

Acta 
Oncologica 

Att undersöka 
hur upplevelsen 
är att leva efter 
bortopererad 
prostata. 

Intervjuer med 
10 män. 
Inspelade på 
band. 30-60 min 
per intervju. 8 st 
intervjuades en 
gång till per 
telefon. 

Männen fick en ny 
syn på livet och 
livsfilosofi efter en 
behandlad 
prostatacancer. 
Kvalitetsbedömning: 
Bra 

Jakobsson, L., 
Rahm-
Hallberg, I och 
Lovén, L. 
Sverige 
1997 Nr 4 

Experiences of 
daily life and 
life quality in 
men with 
prostate 
cancer. Part 1 

European 
Journal of 
Cancer 
Care 

Att undersöka 
upplevelsen av 
att leva med  
prostatacancer 
och dess 
följdsjukdomar. 

Intervjuer med 
11 män som 
spelades in på 
band. 
Intervjuerna 
skedde vid 1 
tillfälle. 

Biverkningar av 
prostatacancer 
behandling har 
påverkat männens 
livskvalitet negativt. 
Vikten av 
omgivningens 
förståelse poängteras.  
Kvalitetsbedömning: 
Bra 

 

Jakobsson, L., 
Rahm-
Hallberg, I och 
Lovén, L. 
Sverige 
2000 Nr 5 

 

Experiences of 
micturition 
problems, 
indwelling 
catheter 
treatment and 
sexual life 

 

Journal of 
advanced 
nursing 

 

Att studera vilka 
problem män får 
med urinering, 
kateterbärning 
och sexuella 
problem I 
sammanband 

 

Intervjuer med 
25 män som 
spelade in på 
band. 
Intervjuerna 
skedde vid 1 
tillfälle. 60-90 

 

Mäns upplevelser av 
att inte längre 
kontrollera sitt eget 
liv. 
Kvalitetsbedömning: 
Bra 



 

 

consequences 
in men with 
prostate 
cancer. 

med 
prostatacancer. 

minuter per 
intervju. 

Jakobsson, L., 
Rahm-
Hallberg, I och 
Lovén, L.  
Sverige 
1997 Nr 6 

Met and 
unmet nursing 
care needs in 
men with 
prostate 
cancer. Part 2 

European 
Journal of 
Cancer 
Care 

Att beskriva 
vilket vårdbehov 
patienten 
upplevde sig ha 
samt att beskriva 
mäns uppfattning 
av sin livskvalitet 
och känsla av 
sammanhang. 

Intervjuer med 
11 män som 
spelades in på 
band. 
Intervjuerna 
skedde vid 1 
tillfälle. 

Vikten av att 
sjuksköterskan möter 
varje man utan 
fördomar då varje 
mans upplevelse är 
unik. 
Kvalitetsbedömning: 
Bra 

 

Lindqvist, O., 
Rasmussen, B 
och Widmark, 
A. Sverige 
2008 Nr 7 

 

Experiences of 
symptoms in 
men with 
hormone 
refractory 
prostate cancer 
and skeletal 
metastases. 

 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

 

Att beskriva 
mäns upplevelse 
av symptom vid 
prostatacancer 

 

Intervjuer med 
20 män. Alla 
intervjuer 
förutom 
telefonintervjun 
spelades in på 
band. Alla fick 
frågorna före 
intervjun för att 
kunna 
förberedda sig. 

 

Patientens och 
sjukvårdspersonalens 
bild av symtom är 
olika. Alla är olika. 
Kvalitetsbedömning: 
Bra 

Lindqvist, O., 
Widmark, 
A.,Rasmussen, 
B. Sverige 
2006 Nr 8 

Reclaiming 
Wellness—
Living With 
Bodily 
Problems, As 
Narrated by 
Men With 
Advanced 
Prostate 
Cancer 

Cancer 
nursing 

Att belysa hur 
det är att leva 
med kroppsliga 
problem i 
sammanband 
med 
prostatacancer. 

Intervjuer. Första 
intervjun gjordes 
med 20 män, 
andra intervjun 
gjordes med 18 
män då två män 
hade dött. Alla 
intervjuerna 
spelades in på 
band förutom en 
där det istället 
togs 
anteckningar.  

Hur bilden av att må 
bra trotts fysiska 
symtom som smärta 
kunde förändras efter 
en behandlad 
prostatacancer. 
Kvalitetsbedömning: 
Bra 

 



 

 

Bilaga 5 

Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori 
”The men rearranged 
social life, activities and 
jobs to suit their urinary 
needs.” 
 

Männen var tvungna att 
styra sina liv efter sin 
urinblåsa. 

Urinläckage Upplevelsen av förändrad 
livssituation 

”Finally, tiredness or 
sleepiness was described 
as having to rest and sleep 
more, and as having 
difficulty in staying 
awake during the day.” 
 

Tröttheten var beskriven 
som att inte orka hålla sig 
vakna en hel dag och 
ibland behövda sova flera 
gånger mitt på dagen. 

Utmattning Upplevelsen av förändrad 
livssituation 

”The men did not feel 
sexually attracted to their 
wives in the same way as 
before, and looked upon 
them more as friends then 
as sexual partners.” 
 

Männen kände sig inte 
längre sexuellt 
attraherade av sina fruar, 
såg dem mer som vänner 
än sex partners. 

Förändrat samliv Upplevelsen av förändrad 
livssituation 

“Sexual problems were 
sometimes discussed with 
the physician and not 
mentioned as being 
discussed with the 
nurses” 
 

Problem med sexlivet 
diskuterades med läkaren, 
men nämndes inte ha 
uppkommit i diskussion 
med sjuksköterskorna.  

Mötet med sjukvården Upplevelsen av 
sjukvården 

”As a first step in 
managing, the men 
expressed it as important 
to inform their family and 
friends about their 
illness.” 
 

Första steget för att klara 
ut sin nya livssituation 
var att informera familj 
och vänner om sin 
sjukdom. 

Stöd från närstående Upplevelsen av att klara 
av den nya 
livssituationen 

”The situation cannot be 
changed, better to live 
from hand to mouth. I am 
not often reflecting up on 
the past time and the 
future. Instead I try to live 
in the present.” 

Det går inte att göra något 
åt situationen, bättre att ta 
dagen som den kommer. 
Jag tänker inte så mycket 
på det som hänt och 
försöker leva i nuet. 

Ändrad livsfilosofi Upplevelsen av att klara 
av den nya livssituationen 
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