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Bakgrund: I de flesta utvecklade länder är prostatacancer numera den vanligaste 
cancerformen hos män. Män som drabbas av prostatacancer upplever att deras liv har 
förändrats på ett eller annat sätt efter diagnosen. Sjukdomens påföljder för männens dagliga 
liv, både de psykiska och fysiska blir en del av deras livsvärld. Syfte: Syftet med studien var 
att belysa livsvärlden hos män med prostatacancer. Metod: Metoden som användes i denna 
studie var en kvalitativ litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar. Resultatet är baserat 
på åtta artiklar, som analyserades med hjälp av den metod som Graneheim och Lundman 
beskriver. Resultat: Resultatet visade att prostatacancer påverkade männens liv på många 
olika sätt. Männens erfarenheter av att drabbas av prostatacancer gjorde att de kände sig 
tvingade att anpassa sig till den nya livssituationen. Känslor av ensamhet, oro, ångest och 
trötthet var vanliga bland männen, dessutom hade de problem med inkontinens och även i 
sexuallivet. 
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Introduktion 
 

Att få diagnosen cancer kan innebära stora fysiska och psykiska förändringar i människors liv. 
Människor reagerar på olika sätt inför beskedet om cancer, de kan reagera med chock och 
uppgivenhet samt oro och ilska. Under sjukdomens förlopp ändras reaktionerna och i 
samband med detta även den verklighet patienten lever i, därför kan det vara en fördel att 
sjuksköterskan har insikter om dessa patienters livsvärld. 

Den vanligaste cancerformen hos män i Sverige är prostatacancer och antalet drabbade ökar i 
samband med stigande ålder. Att få prostatacancer innebär att männens livskvalitet förändras 
och deras känslor av manlighet påverkas (Andersson, Jeppsson, Lindholm, Rydholm & 
Ulander, 2004). Många män som drabbas av prostatacancer kommer att botas eller att leva 
med sin sjukdom under flera år, medan andra som har en mer avancerad sjukdom kräver 
intensiv behandling. Det som är gemensamt för alla dessa män är upplevelsen av att få 
diagnosen prostatacancer och att de oroar sig för hur sjukdomen kommer att utvecklas i 
framtiden (Adami et al. 2006). Varje patient är unik och har sina egna upplevelser av 
sjukdomen, men det finns vissa aspekter som är gemensamma för många patienter med 
cancer. En cancer diagnos för de flesta patienter är lika med lidande, smärta, död och de 
uttrycker oftast oro för att förlora kontrollen över sitt liv. Att tar reda på patientens egen 
livshistoria och hans erfarenheter av sjukdomen är viktig för sjuksköterskan. Patientens 
inställning till situationen blir då tydligare och hjälper sjuksköterskan att får förståelse för 
patientens livssituation (Reitan & Schölberg, 2003). Att få förståelse för männens erfarenheter 
av att leva med prostatacancer kan hjälpa sjuksköterskan i mötet med dessa patienter och i sin 
tur påverka männens upplevelser av sjukdomen.   

Bakgrund 

Prostatacancer 
 I de flesta utvecklade länder är prostatacancer numera den vanligaste cancerformen hos män. 
Antalet män som får diagnosen prostatacancer har ökat snabbt, särskilt sedan början av 1990-
talet. Statistiken visar att antalet nyupptäckta fall har ökat årligen under en 40-årsperiod. 3000 
nya fall av prostatacancer diagnostiserades 1970, jämfört med nära 10 000 fall 2004, men 
samtidigt är dödligheten i prostatacancer nästan konstant. Varje år dör cirka 75 män på grund 
av prostatacancer och i takt med att fler män drabbas utan att dödligheten ökar, finns det en 
stor grupp män som lever med prostata cancer under en lång period.  

Prostatakörteln omger urinrörets övre del och dess uppgift är att utsöndra ett sekret i samband 
med fortplantningen. Cancern utvecklas vanligtvis i körtelns yttre, bakre del och växer 
långsamt. Symtomen kan yttra sig i form av svårigheter med vattenkastning, svag stråle, täta 
urinträngningar, trötthet och viktminskning. Om tumören sprider sig till andra delar av 
kroppen och ger upphov till metastaser, till exempel i skelettet kan detta orsaka ryggsmärtor 
(Adami et al. 2006). 

Riskfaktorer och diagnos 
De viktigaste riskfaktorer för prostatacancer är hög ålder, levnadsvanor och ärftliga faktorer. 
Förekomsten av prostatacancer ökar med stigande ålder och förekommer sällan före 50 
årsåldern. Prostatacancer är oftast asymtomatisk i de tidiga stadierna och sjukdomen upptäcks 



 

 5   

ofta i samband med symtom i form av svårigheter med vattenkastning. Diagnosen ställs 
genom PSA mätning i serum, digital rektal exploration under narkos, prostatabiopsier, 
röntgenundersökningar och skelettskintigrafi. Vid tidig diagnostik av prostatacancer är PSA 
(prostata specifikt antigen) en viktig tumörmarkör. Enzymet PSA bildas normalt i prostatan. 
Koagulationen av proteiner i sädesvätskan förhindras av enzymet som håller sperman 
flytande. Små mängder av enzymet finns normalt i blodet och de kan påvisas i serum. 
Allteftersom tumören växer, ökar PSA värdet, därför kan höga värden av enzymet påvisas i 
blodet långt innan någon klinisk misstanke om cancer finns (Reitan & Schölberg, 2003). 
Varje undersökningstillfälle kan upplevas som obehaglig av män på grund av olika faktorer, 
exempelvis rädsla och oro för resultatet och funderingar om hur varje undersökning 
genomförs.  

Behandlingsmetoder och biverkningar  
Behandlingen av prostatacancer grundar sig på en fullständig urologisk utredning. Avgörande 
faktorer är tumörens storlek, lokalisering och misstanke om metastaser. Tumören växer 
ganska långsamt, ibland så långsamt att den i stort sätt inte ger några symtom. I sådana fall 
krävs det ingen behandling, endast regelbundna undersökningar. Lokaliserad prostatacancer 
behandlas oftast med radikal kirurgi i de fall då patienterna är under 70 år. Prostatan opereras 
bort om inga metastaser påvisas. Postoperativa komplikationer är ovanliga men nästan alla 
patienter blir impotenta, även lindrig stressinkontinens är ganska vanlig. Total inkontinens är 
en allvarigare men relativt sällsynt postoperativ komplikation. Strålbehandling med höga 
stråldoser mot tumören används som ett alternativ till kirurgi. En annan behandlingsmetod för 
prostatacancer är hormonbehandling.  Eftersom hormonet testosteron påverkar tumörens 
utveckling, kan sjukdomens förlopp förändras genom att minska testosteronet. 
Hormonbehandling sätts in när sjukdomen ger påtagliga besvär exempelvis smärtor från 
skelettet eller lokala symtom från en tumör i bäckennerven (Reitan & Schölberg, 2003). 

De flesta cancerpatienter väljer aktiv behandling mot sjukdomen i hopp av att kunna 
övervinna sjukdomen, men också för att de får en känsla av att något positivt sker och att de 
får vård av kunnig sjukvårdspersonal. De har även möjligheten att träffa andra patienter och 
utbyta erfarenheter. Samtidigt är patienterna oroliga för behandlingens välkända biverkningar, 
som kan vara tillfälliga eller permanenta (Barraclough, 1999).          
Farmakologiska och kirurgiska behandlingsmetoder ger många biverkningar, vilket leder ofta 
till psykiska besvär, framför allt depressiva tillstånd. En välkänd biverkning är blodvallningar 
som kan ge uttalade svettningar vid minsta ansträngning. Hormonbehandlingens effekter är 
svårt att förutse, vissa patienter upplever en kortvarig förbättring medan andra kan vara 
symtomfria under en längre period. Impotens, inkontinens och nedsatt libido påverkar nästan 
alltid männens sexuella hälsa. Männens sexualliv förändras, även deras upplevelse av sin 
kropp och personlighet på ett sätt som kan göra det svårt för honom att tro att han är värd att 
älska (Reitan & Schölberg, 2003). 

Män som drabbas av prostatacancer reflekterar ofta över sin osäkra framtid som medför 
begränsningar i livet, även tankar om döden uppkommer. Vardagslivet förändras med fysisk 
och psykisk trötthet som minskar männens möjligheter att delta i olika dagliga aktiviteter 
(Hallberg, Jakobsson & Lovén, 1997). Ett år efter att diagnosen prostatacancer ställts, utöver 
vissa psykologiska problem som till exempel oro inför framtiden, hade ungefär två tredjedelar 
av männen fysiska problem i form av trötthet och förlust av energi. Nästan hälften hade 
sömnsvårigheter och två femtedelar uppgav att de hade problem som påverkade deras 
sexualliv (Baker, Denniston, Smith & West, 2005). 
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Förlust av fysisk styrka och välbefinnande är det mest påtagliga faktorn för alla patienter. 
Även i ett tidigt skede av sjukdomen kan patienter med manuellt arbete och de som tycker om 
idrott eller har andra liknande intressen påverkas. När och om den fysiska svagheten blir en 
verklighet kan det orsaka en känsla av att vara beroende av andra. Nästan alla patienter känner 
sig frustrerade av att vara en belastning för sina familjer och även för sjukvårdspersonalen 
(Barraclough, 1999).          

Livsvärld 
Livsvärldsperspektivet innebär att vara uppmärksam på patienten och de anhörigas 
vardagsvärldar och dagliga liv, det betyder också att kunna se, förstå och analysera världen 
som patienten själv upplever det. Att betona öppenhet och följsamhet för patientens 
upplevelser är en viktig del av ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv. Detta betyder att 
vårdaren har en förmåga att kommunicera och förstå sin patient och visar intresse för 
patientens egen berättelse och livshistoria. Genom att ta del av patientens historia delar 
vårdaren patientens lidandeshistoria eller vårdandehistoria. Vårdaren får tillgång till vissa 
delar av patientens perspektiv som kan bidra till välbefinnande för patienten (Dahlberg, 
Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). 

Begreppet livsvärld har sitt ursprung i filosofin och det har haft stor betydelse för uppkomsten 
av nya samhällsvetenskapliga teorier och forskning (Bengtsson, 2005). Livsvärlden är en 
mycket komplex värld, en konkret värld, direkt given i erfarenhet och handling, en mångfald 
olika varierande och föränderliga egenskaper, inte bara fysiska egenskaper utan även värden, 
betydelser, bruk och dimensioner. Livsvärlden är den verklighet vi dagligen lever i och tar för 
givet, alltså livsvärlden är något mer än summan av fysisk fakta (Bengtsson, 1998). 
Människor lever genom sina kroppar, detta omfattar förståelse, minne, perception och även 
emotionella och kognitiva relationer till omvärlden. Vilket gör att endast patienten själv kan 
berätta om sina upplevelser av sjukdomen, till exempel sina känslor eller funderingar 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2001). Människor tar emot och bearbetar intryck och 
förhåller sig till den värld de möter genom sin kropp, därför är kroppen central för 
människans identitet och självbild. Alltså är det viktigt att förstå att drabbas av en sjukdom 
eller att genomgå en behandling påverkar hela människan och inte bara kroppen (Wiklund, 
2003). 

Baker et al. (2005) menar att de som överlevt cancer upplever höga nivåer av fysiska, 
känslomässiga och sociala problem och att dessa problem kan finnas kvar i en viss  
tid efter att behandlingen har avslutats, ibland i flera år. Eftersom allt fler människor överlever 
cancer blir det alltmer uppenbart att förlänga livslängden och det är inte det enda kriteriet för 
en effektiv cancerbehandling. Mer uppmärksamhet ges till att öka livskvaliteten för människor 
som får en cancer diagnos. Det är viktigt att identifiera problemen som de som har överlevt 
cancer måste ta itu med i det dagliga livet (a. a). 

Patienter som får diagnosen cancer kan känna att de har förlorat kontrollen över sitt eget liv 
och är oroliga för hur sjukdomen kommer att påverka deras självständighet i framtiden. De 
kan även se sjukdomen som en utmaning som måste övervinnas (Barraclough, 1999).  

Män som drabbas av prostatacancer upplever att deras liv har förändrats på ett eller annat sätt 
efter diagnosen. Människans livsvärld är en komplicerad värld som kan omfatta många olika 
aspekter i livet, sjukdomens påföljder för männens dagliga liv, både de psykiska och fysiska 
blir en del av deras livsvärld. Att använda ett livsvärld perspektiv inom vården, betyder att 
vårdaren är uppmärksam till patientens dagliga liv och försöker att ta reda på patientens 
erfarenheter av sjukdomen. Detta är ett försök för att se hela människan och inte bara 
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sjukdomen. Enligt Dahlberg (1994) innebär en helhetssyn att se vården ur patientens 
perspektiv och förstå vad patienten verkligen vill och önskar av vården. Att uppmärksamma 
patientens behov och upplevelsen är centrala för en bra vård. Vårdarens strävan att förstå 
patientens livsvärld kan leda till minskad lidande för patienten, vilket är värdefullt för alla 
inblandade, inte minst för vårdaren. Enligt Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2005) är det 
viktigt att fokusera på individens upplevelse av sin konkreta verklighet när han drabbas av en 
sjukdom. Varje människas erfarenhet och upplevelse av livet förändras av det som händer i 
hans dagliga liv och att drabbas av en sjukdom påverkar hans upplevelse av sin livsvärld (a. 
a). 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos män med prostatacancer.  

Metod 
Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ litteraturstudie, baserad på 
vetenskapliga artiklar. Arbetets inriktning på männens livsvärld utgjorde valet av kvalitativ 
litteraturstudie som metod. Enligt Hartman (1998) har kvalitativa undersökningar som objekt 
den verklighet som människor lever i, och därmed den mening de knyter till sig själva och sin 
situation. Hartman menar vidare att kvalitativ undersökning karaktäriseras av att försöka nå 
förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. 

En del kvalitativa studier inom vårdforskning eftersträvar till att skapa förståelse för 
patientens situation. På så sätt kan förståelsen till ett valt fenomen i samband med patientens 
behov, upplevelser och förväntningar fördjupas. Det valda fenomenet kopplas till en viss 
patientgrupp eller vårdsituation. För att förstå det fenomen eller problem som har valts, söks 
belägg inom den kvalitativa vårdforskningen. Vetenskapliga artiklar valdes för att de 
redovisar ny kunskap, de är möjliga att granska och de genomgår en fackgranskning innan det 
publiceras. Det resultat som framkommer i vetenskapliga studier använder befintlig forskning 
för att bilda nya teorier och modeller och kan även tillföra ny kunskap om vetenskapliga 
metoder (Fridberg, 2006).  

Datainsamling 
Sökningen gjordes i databaserna CINAHL, ELIN och MEDLINE via Blekinge Tekniska 
Högskolas biblioteks hemsida (se tabell 1-3, bilaga 1). Inklusionskriterier för urval var att 
artiklarna var skrivna på engelska artiklar, peer- reviewed och artiklar tillgängliga i fulltext. 
De var vetenskapligt granskade och var baserade på forskning i Europa, USA och Canada, 
detta på grund av kulturella likheter som finns mellan dessa länder. Artiklarna var publicerade 
år 2000 och framåt. Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara medicinskt inriktade 
eller har kvantitativa ansatser. De sökord som användes i de olika databaserna var: Cancer, 
Prostate cancer, Life-World, Coping, Experiences, Living with, och Survivorship. Artiklarna 
valdes med hjälp av fritext sökning istället för Mesh-termer, på grund av svårigheter att hitta 
passande Mesh-termer. På databasen MEDLINE återfanns inga artiklar som motsvarade 
syftet. 

För att söka vetenskapliga artiklar används ofta mer än ett sökord. För detta ändamål används 
en teknik som kallas för boolesk söklogik. Flera olika ”sökoperatorer” finns i det booleska 
systemet. Dessa används för att visa sambandet mellan sökorden. De grundläggande 
sökoperatorerna är ”AND”, ”OR” och ”NOT” (Fridberg, 2006). För att precisera sökningen 
användes ”AND” i alla databaser.   
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Genom sökning i olika databaser hittades tjugotre artiklar. Artiklarnas titel och abstrakt lästes 
igenom, därefter valdes åtta artiklar som stämde överens med studiens syfte och 
inklusionskriterier (se tabell 4, bilaga 2). 

Analys 
Analysen av artiklarna har skett med hjälp av innehållsanalys (Content analys). 
Innehållsanalys är en process där olika kategorier av kvalitativ information organiseras och 
integreras enligt framträdande teorier och idéer (Beck & Polit, 2004). Analysen inspirerades 
av den metod som Graneheim och Lundmans beskriver. För att kunna utgå från det manifesta 
innehållet i texten valdes fem steg från analysmetoden. Enligt Graneheim och Lundman 
(2003) är det manifesta innehållet, det synliga och uppenbara medan det latenta är den dolda 
och underliggande innehållet i texten. Oavsett om det manifesta eller det latenta innehållet 
analyseras, tolkas textens innehåll, men den latenta innehållsanalysen innebär en djupare 
tolkning av informationen (a. a).  

Meningsenheter som var relevanta till syftet användes som utgångspunk för analysen. 
Graneheim och Lundman (2003) menar att en kategori sammanfattar det väsentligaste i 
sammanhanget och genom att dela meningsenheterna i olika kategorier kan det vara lättare att 
se sambandet mellan syftet och de olika meningsenheterna.  

Steg 1: De valda artiklarna lästes igenom flera gånger för att få förståelse för innehållet. 
Meningsbärande enheter markerades för att sedan sammanställas. Detta arbete gjordes enskilt.  

Steg 2: Meningsbärande enheter som hade samband med syftet valdes ut ifrån artiklarna. 
Dessa meningsbärande enheter diskuterades och jämfördes gemensamt tills resultat nåddes. 
Sedan kopierades de utvalda meningsbärande enheter till ett eget dokument.  

Steg 3: De meningsbärande enheterna kondenserades och översattes till svenska.  

Steg 4: De kondenserade meningarna kodades i detta steg. Kodningen gjordes genom att 
färgmarkera meningarna efter likheter i deras innehåll.  

Steg 5: Här samlades de kodade meningarna och dessa grupperades i olika kategorier (se 
tabell 5, bilaga 3) 

Resultat 
Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Från analysen framkom sex kategorier som 
hade samband med studiens syfte: Ensamhet, ångest och oro, trötthet, sexualitet, inkontinens 
och coping.   

Ensamhet 
Alla patienter tyckte att väntetiden, från när man misstänkte cancer tills diagnosen ställdes var 
en svår tid för dem. Det var en lång och ensam period, de flesta kom tydligt ihåg den 
perioden. En del uttryckte att det var det värsta upplevelsen av alla. En patient beskrev sina 
upplevelser på följande sätt:  
 
“The time of waiting was absolutely terrible. You know, when you just have to wait – there 
are many thoughts that pop up into your head. You imagine the worst, and you’re certain 
you’re going to die, and that it’s only going to go one way. . . . You’re not exactly capable of 



 

 9   

getting anything done either – you’re only thinking about your own problems” (Saegrov & 
Halding, 2004, s.148). 
 

Att ha prostatacancer beskrevs av patienterna som en situation där de kände sig ensamma med 
sin sjukdom. Ensamheten beskrevs som självvald, som syftade till att skydda de nära och 
kära. Detta på grund av att patienterna var rädda att deras relationer med släkt och vänner 
skulle påverkas negativ om de berättade om cancern. Å andra sidan uttryckte patienterna sorg 
över att familjemedlemmar så sällan frågade om deras hälsa (Hedestig, Sandman & Widmark, 
2002).  

De flesta män drog sig tillbaka periodvis från familjen och vänner. Många avvaktade med att 
informera familjemedlemmar eller vänner om deras sjukdom, på grund av de starka känslor 
som kunde uppstå om dem träffades. En man berättade om hur han jobbade ensam i skogen i 
flera dagar innan han kände sig redo för att träffa andra människor. En annan man beskrev hur 
han hade reagerat inför beskedet: “I tend to retreat into myself. I think a lot of men do that. We 
go into our caves” (Fergus, Fitch, Grey, Labrecque & Phillips, 2000, s.542).  
 

Ångest och oro 
Att hantera den ångest som orsakades av ständigt osäkerhet inför framtiden upplevdes som en 
daglig kamp för män som levde med prostatacancer. Män som hade drabbats av 
prostatacancer försökte att upprätthålla kvaliteten i sina dagliga liv, men de kände en ständig 
oro inför nya provtagningar. Allteftersom tiden för provtagningen närmade sig, intensifierades 
oron och den överskuggade allt annat. De beskrev det som en känsla av minskad trygghet i 
deras liv. De kände att dem hade mindre möjligheter att göra långsiktiga planer och många 
kände sig stressade på grund av det (Baranowski et al. 2002). 

Patienter som får diagnosen cancer är medvetna om den ständiga risken för återfall, en tanke 
som stannar med dem hela tiden. De är mer medvetna av signaler från sin kropp än tidigare. 
Även om ingen av patienterna rapporterar något problem med att hantera de dagliga 
utmaningarna, konfronteras de hela tiden med sin rädsla inför nya undersökningar. Alla som 
intervjuades berättade om att de har ångest och är oroliga i flera dagar innan varje 
undersökning. En patient uttryckte sin oro inför nya undersökningar som följande:  
 

“It starts to itch about 14 days before I have to go there. Then I’m a little – well – more 
difficult to get along with, than normal. It doesn’t take much for me to explode, both at work 
and home. Then I’m quite stressed, and perhaps nervous. . . . Afterwards I feel really good, 
when they’ve told me everything is okay” (Saegrov & Halding, 2004, s.150).  

Män som levde med obehandlad lokaliserad prostatacancer, såg sjukdomen som ett ständigt 
hot mot sitt liv. Männen beskrev känslor av rädsla och oro när de först fick veta att de hade en 
tumör och var tvungna att gå på regelbundna kontroller. De flesta var oroliga för vad de nya 
undersökningarna kunde visa och hur resultatet kunde påverka deras liv. När männen besökte 
läkaren upplevde de osäkerhet och samtidigt en känsla av säkerhet. Ångest inför besked om 
att cancern hade blivit mer aktiv och spridit sig, på grund av stigande PSA värden ledde till 
känslor av osäkerhet. Vissa kände att cancern var under kontroll och kände sig trygga medan 
andra oroade sig för att cancern kunde komma tillbaka när som helst och var som helst i 
kroppen (Hedestig et al. 2002). 
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Trötthet 
Den trötthet som behandlingen orsakade beskrevs som total utmattning. Denna trötthet 
begränsade förmågan hos många män att göra de saker som krävs på arbetet och i hemmet. 
Männen var bekymrade över att deras fruar nu gjorde saker som de tog hand om tidigare.  
Män klagade på att de inte kunde spendera tid med familjen eftersom de ville sova hela tiden 
och att de inte klarade av sina dagliga sysslor längre. En man beskrev problemet på följande 
sätt:  

“I’ve always been a hard charger. I exercised on a daily basis. I could always get along on 
five or six hours of sleep . . . put in long hours at work and still always did all my own work 
around the house. . . . But over the last month, I just sort of ran into a brick wall. And I’m 
exhausted” (Baranowski et al. 2002, s.705). 
 

De som har överlevt cancer anser att deras möjligheter för att bibehålla åtminstone en del av 
deras dagliga vanor påverkas negativt av symtom som till exempel onormal trötthet. Följande 
citat beskriver hur en man upplevde symtomen:  

“I still get really tired. And I sleep in till about 10 in the mornings and then I take a nap for 
an hour in the afternoon. And if I do those two things I do really well all day. I can just about 
do what I want and don't get bogged down. But if I don't get my rest then I don't feel good” 
(Beck, Towsley & Watkins, 2007, s. 100).  

För patienterna innebar tröttheten en minskad förmåga att göra saker som brukade vara 
viktiga och även minskad energi för att motstå sorgliga tankar. Tröttheten tolkades som ett 
kroppsligt tecken av antingen cancer eller ålderdom (Dykes, Esbensen, Hallberg & Thomé, 
2004). Att återgå till det dagliga livet för männen kunde bli en kamp. En man som hade svåra 
smärtor efter operationen i flera månader och kände sig utmattad, men gick ändå tillbaka till 
jobbet. Efter en lång dag på jobbet blev han extremt trött, hans fru försökte att övertala honom 
till att lägga sig tidigt men han vägrade. Han tyckte att sova tidigare än vanligt skulle vara ett 
tecken på att han inte hade återhämtat sig (Fergus et al. 2000). 

Sexualitet 
De olika behandlingsmetoderna som till exempel operation, cytostatika eller 
hormonbehandling påverkade männens sexlust och erektions förmåga drastiskt. Männen 
talade om en känsla av otillräcklighet och sorg över förlusten av den gemenskap som de har 
haft med deras partner. Vissa par gjorde ändringar i deras sexuella relation för att anpassade 
sig till den nya situationen, medan andra inte hade någon sexuell relation alls under ganska 
lång tid. En man förklarade sina känslor mycket tydligt:  

“You go to sleep holding hands; it’s the best you can do. You sleep in the same bed, and 
you’re afraid to hold each other because somehow you feel like you are starting something 
that you can’t finish, and she’s the same way”(Baranowski et al. 2002, s. 705).  

För män, var det viktigt att diskutera sexuallivet med deras fruar innan de valde en 
behandlingsmetod. En man berättade hur han hade diskuterat sexuallivet med sin fru, innan 
operationen:  
 
 “We discussed it and both came to the conclusion that if we never have sex again, it’s 
probably better than being dead”. En annan man berättade hur hans fru hade stöttat honom: 
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“She’s told me that it doesn’t matter to her whether sex is going to be part of our future 
together. That means a lot to me” (Fergus et al. 2000, s.540).  
 
Att leva med prostatacancer innebar bekymmer med det sexuella livet. Männen talade om 
impotens och minskat sexlust. Det påverkade deras känsla av manlighet (Hedestig et al. 
2002). De första månaderna efter operationen uppmärksammade männen sällan sina 
bekymmer i sexuallivet. Efter en tid, började många män fundera på att använda olika 
hjälpmedel, eftersom de inte fick tillbaka sin erektions förmåga (Fergus et al. 2000). En annan 
studie visade att många hade problem med sexuallivet redan innan de fick diagnosen 
prostatacancer och ett fåtal hade provat Viagra (Kelsey, Owens & White, 2004). Efter att 
männen hade genomgått behandling, märkte några en viss förbättring i det sexuella livet, för 
andra män var det fortfarande alltför obehagliga att överväga att ha samlag. 
 
“I think I would swap sexual experiences for a painless pee at the moment. And then when 
that’s gone I’ll be confident that I’ll be OK because I’ve never had problems in that direction. 
You know I just want to get back on an even keel” (Kelsey et al. s.275) 
 

Männen var osäkra på konsekvenserna av sjukdomen på deras sexualliv. De medicinska och 
kirurgiska behandlingarna hade satt stopp för deras försök att förbättra sexuallivet som redan 
hade påverkats av hög ålder. Män som hade genomgått en radikal prostatektomi (borttagning 
av hela prostatakörteln via operation) eller transurethral resektion (kirurgiskt ingrepp vid t ex. 
förstorad prostatakörtel av prostatan eller liten tumör) hoppades på ett återställt sexualliv. 
Männen diskuterade svårigheterna i sexuallivet med sina fruar men tolkade det som sitt eget 
bekymmer och inte deras gemensamma problem. Följande citat visar hur en man upplevde 
problemen:  

  “I don’t think about sex anymore. I am a little reserved with my wife…I don’t want to give 
her false hopes…We have discussed it and she is fully aware of it…that I can never have 
intercourse again…” (Hallberg, Jakobsson & Lovén, 2000, s 64). 

Inkontinens 
I en studie av Baranowski, et al. (2002) framkom att alla män hade svårigheter att hantera 
problemen med urininkontinens. Problemen varierade från små svårigheter att kasta vatten till 
totalt urininkontinens. Män som fortfarande arbetade pratade om att de planerade sin tid runt 
toalettbesöken. Urinträngningar i kombination av att inte kunna kontrollera det var väldigt 
frustrerande. Som en följd av behandlingen hade vissa män totalt urininkontinens, som gjorde 
att de blev beroende av inkontinensskydd. Oron angående dessa problem var konstant. En 
man uttryckte sig på följande sätt:  
 
“A lot of times you feel like you have the urge to go to the bathroom. When I was younger, I 
could control it until I got a chance . . . now I can’t. . . . I think that’s the hardest part for me. 
It’s all of a sudden; I don’t have as much control over myself as I used to” (a. a, s. 705). 
 
Däremot ansåg vissa att inkontinens var alla äldre mäns problem och att vara sjuk betraktades 
som en del av att bli äldre. Några beskrev att de hade haft problem med vattenkastning under 
många år utan att göra någonting åt det. Problemen sågs som en del av normalt åldrande och 
påverkade inte deras självkänsla. Männen var tvungna att anpassa deras sociala liv, aktiviteter 
och arbeten på grund av inkontinensen. De psykosociala konsekvenserna var svårast att 
hantera enligt männen. Den värsta emotionella upplevelsen orsakades av urinläckage, som 
ledde till att männen drog sig tillbaka. En del män som hade fått kateter ville inte att andra 
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skulle få veta om det. De uttryckte känslor av ilska och skam i samband med inkontinensens 
konsekvenser, samtidigt som de visste att de var tvungna att hantera problemen på något sätt. 
En man beskrev sin upplevelse av att ha kateter: “I felt so ashamed about the catheter. I never 
talked to anyone about having it. It was none of their business” (Hallberg et al. 2000, s.64). 
En annan man berättade om hur inkontinens hade påverkat hans liv: “ Nobody tells you about 
diapers. Nobody tells you how to protect your skin. These are very important issues. 
Physicians deal with the disease, but they don’t deal with the consequences of the disease” 
(Baranowski et al. 2002, s. 705). 
 

Män som stod inför pågående inkontinens problem, försökte att minimera effekten på sitt liv 
så mycket som möjligt (Fergus et al. 2000, s.544). De upplevde att deras tidigare livssituation 
förändrades gradvis eller snabbt på grund av urininkontinens som orsakades av sjukdomen 
och detta påverkade mer eller mindre deras livsvärld. När inkontinensen påverkade männens 
dagliga liv, kände de att allt blev svårare att hantera än tidigare. Urininkontinens innebar att 
leva med blöjor, dålig lukt och en känsla av maktlöshet (Dykes et al.2004).  

Coping 
Män som drabbades av prostatacancer använde olika coping strategier för att hantera 
sjukdomen. Enligt Reitan och Schölberg (2003) betyder coping att klara av och övervinna 
något. Coping är inte en lösning på ett problem snarare ett sätt att hantera det. Det handlar om 
hur en person förhåller sig till svåra situationer i livet, vissa gör allt de kan för att förbättra 
situationen medan andra förtränger sina dåliga känslor (a. a). Två av de viktigaste coping 
mekanismerna för män som hade drabbats av prostatacancer var betydelsen av information 
och socialt nätverk. 

Informationens betydelse 
Männen var överens om att de hade stort behov av information om sin sjukdom och dess 
konsekvenser.  Samtidigt behövde männen olika information beroende på deras tillstånd. När 
männen fick diagnosen cancer, var de chockade och absorberade väldigt lite av informationen 
som de fick på sjukhuset. De flesta skrev en lista av frågor innan varje träff med läkaren, men 
när de fick svaret på PSA provet, tog känslorna över och frågorna glömdes bort (Baranowski 
et al. 2002). Männen diskuterade sjukdomens konsekvenser med sina fruar och sökte 
information om prostatacancer. Informationssökningen var viktigt för alla patienter och det 
hjälpte många att hantera situationen på ett bättre sätt. Samtidigt som informationen hjälpte 
många, kunde det också bli för mycket och skapa förvirring hos patienterna. När männen hade 
samlat information om prostatacancer förstod de att professionell hjälp med att tolka 
informationen krävdes för att förhindra missförstånd och onödigt oro (Fergus et al. 2000).  

Äldre män upplevde att de fick mindre information än de yngre patienterna. De fick vänta 
mycket längre på att få ett svar ifrån läkarna angående deras sjukdom samt att uppgifterna de 
fick var väldigt vaga. I och med att de fick så dålig information angående sjukdomens 
utveckling fick de en känsla av att vara övergivna och osäkra. Tidpunkten då de skulle få sin 
diagnos innebar att livsvärlden för dessa män förändrades. De blev helt plötsligt beroende av 
läkare och annan sjukvårdspersonal. En negativ attityd ifrån läkarna i samband med 
information innebar en kränkning som ledde till ångest, sömnstörningar och en känsla av 
nedstämdhet (Dykes et al. 2004). 

De flesta patienterna uttryckte en önskan av att få information angående uppföljningen av 
vården. Frågor som de vill ha svar på var bland annat: Hur lång tid skulle symptomen 
kvarstår? Vad är oddsen för att cancern återkommer? Vilka tecken och symtom måste jag vara 



 

 13   

uppmärksam på om cancern återkommer? Finns det någon livsstil, t.ex. motion eller kost som 
skall följas? Brist på information var kopplat till känslor av osäkerhet, som eventuellt kunde 
förhindrar patienterna att gå igenom coping processen lättare och känna sig tryggare:  

“I would like to know the odds that the cancer is gone…I haven't questioned either but ...that 
information has not been given to me. You know, am I 70% cured or am I good for 20 
years…I would kind of like to know that. The only thing I have to go on is the surgeon usually 
gives me my PSA count and that continues to go down. And I don't know if that's the only test 
that there is…Maybe that's the only way that you know. And maybe I'm receiving all the 
information that my feeble mind can absorb…” (Beck et al. 2007, s.100). 

Socialt nätverk  
Den förändrade livssituation ställde stora krav på patienternas förmåga att anpassa sig till det 
nya livet och att hantera vardagen. Omdefiniering av patienternas roll i livet hade stor 
betydelse för dem på grund av den begränsade livsvärlden (Dykes et al. 2004). De flesta 
männen berättade om att de sökte först och främst stöd hos deras maka: “The ability of Susan 
and I to talk and discuss things, it was the big thing that helped me." En annan man berättade 
om stödet han hade fått från hustrun: “The support I had from her was totally beyond value. I 
think if a person did this on his own, it would be very, very lonely” (Fergus, et al. 2000, 
s.540).  

Baranowski et al. (2002) menade att de som hade ett aktivt socialliv, före diagnosen var 
tvungna att anpassa sig till de nya omständigheterna som sjukdomen innebär. Behandlingens 
konsekvenser gjorde att de valde att inte delta i alla aktiviteter, som de brukade. Å andra sidan 
kom familjen närmare varandra och delade med sig av sina känslor och tankar. 
Familjemedlemmarna var nöjda med att endast vara tillsammans och ge stöd till varandra (a. 
a). Stödet från familjen upplevdes av patienterna som unik, värdefull och avgörande för att 
hantera problem i vardagen. Det stärkte självkänslan och gav dem en känsla av att vara 
värdefulla (Dykes et al. 2004). De flesta cancer överlevande uppgav att de hade familjens stöd 
och pratade med familjemedlemmar eller vänner om sin cancer. En man uppgav att en 
familjemedlem insisterade på att hjälpa honom genom att köra honom till och från sjukhuset 
och att ta reda på information om de olika behandlingarnas möjligheter. Socialt stöd är en 
copingmekanism som betyder att de som har överlevt cancer kan acceptera att få hjälp och 
stöd från familj och vänner. En annan man med prostatacancer berättade om att han hade 
börjat besöka två andra män med prostatacancer för att de skulle dela med sig av sina 
erfarenheter av sjukdomen. Detta hade en positiv inverkan på hans sociala liv (Beck et al. 
2007). 

Alla patienter berättade att de hade ett behov av att prata med någon om sin sjukdom. De 
behövde prata både med sjukvårdspersonal och med personer som hade blivit behandlade för 
cancer. Relationen till andra människor var viktigt för alla patienter, de hade ett behov av att 
prata med någon om det som oroade dem och som kunde ge dem hjälp och stöd: 
 
“I felt such a need to talk to someone locally who had been through the same thing as me. But 
I didn’t know anybody . . . But if there had been some sort of association, then you would have 
been able to meet people in the same situation, so that you could talk about it – then I would 
have had some kind of companionship. There must be a lot of people around here who have 
cancer, but as I said I don’t know anybody, and you don’t hear about anybody either. You 
only hear about it when they are dead” (Saegrov & Halding, 2004, s. 149). 
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Diskussion  

Metoddisskusion 
Artikelsökningen börjades våren 2008. Sökningen gjordes i tre olika databaser, CINAHL 
ELIN och MEDLINE vilket kan ha begränsat resultatet något. Tjugoen vetenskapliga artiklar 
hittades vid första sökningen.  Hösten 2008 fortsattes sökningen för att hitta nya artiklar vilket 
ledde till att ytterligare två artiklar hittades. Efter en närmare granskning av artiklarna, valdes 
åtta artiklar som hade samband med studiens syfte. Det var ganska lätt att hitta artiklar om 
prostatacancer från männens perspektiv, svårigheten var att hitta artiklar som hade använt 
begreppet livsvärld. På grund av det valdes tre stycken artiklar som beskrev upplevelser av att 
drabbas av olika former av cancer och inte bara prostatacancer. Dessutom begränsades inte 
valet av artiklar till en viss tidsperiod efter sjukdomen, eftersom en del av 
sjukdomsupplevelsen kunde försummas. Sjukvårdspersonalen träffar dagligen cancerpatienter 
som befinner sig i olika faser av sjukdomen, från diagnos till tillfrisknande, då är det viktigt 
att känna till deras erfarenheter av hela sjukdomens förlopp. Alla dessa faktorer kan ha 
påverkat studiens resultat. 

Inklusions och exklusionskriterier begränsade antalet artiklar som var användbara. Enbart 
vetenskapliga artiklar på engelska och i fulltext söktes. Vetenskapens officiella språk är nu för 
tiden engelska, även om det finns forskning publicerade på andra språk hittas det mest 
intressanta i den engelskspråkiga litteraturen (Fridberg, 2006). Eftersom studien baserades på 
en kvalitativ ansats valdes kvantitativa artiklar bort. Kvalitativa artiklar som hade använt 
intervju som metod valdes ut på grund av studiens inriktning på livsvärld och att de kan ge en 
bättre inblick i männens liv. Enligt Bengtsson (2005) innebär livsvärldsansats en forskning 
som är inriktad på att studera världen som människor upplever den. Därför är intervju en av 
de vanligaste metoderna i kvalitativ forskning, eftersom den kan ge tillgång till andra 
människors liv och världar (a. a). Den unika förmågan hos människor att kommunicera 
verbalt, gör intervjun till en av de mest viktigaste metoderna inom vårdforskningen. En stor 
mängd information om hur de tänker, känner eller tror på, kan samlas genom att intervjua dem 
(Beck & Polit, 2004). 

Innehållsanalysen utgick från en manifest perspektiv med hjälp av den metod som Graneheim 
och Lundman beskriver. Den manifesta innehållsanalysen valdes för att belysa studiens syfte, 
eftersom den kunde ge en klar bild på hur männens livsvärld hade påverkats av sjukdomen. 
Att använda sig av en latent innehållsanalys hade däremot kunnat leda till feltolkning av vad 
männen upplevde och hur sjukdomen hade påverkats deras livsvärld. Artiklarna lästes var för 
sig och meningsbärande enheter valdes, sedan diskuterades valet av meningsbärande enheter 
tillsammans. Även om artiklarna lästes på egen hand var flertal av de valda meningsbärande 
enheterna likadana, vilket gjorde det lättare att bestämma de olika kategorierna. Efter vidare 
diskussioner kunde ett gemensamt beslut om de meningsbärande enheter tas. De 
meningsbärande enheterna kondenserades och översattes tillsammans. Översättningen från 
engelska till svenska gjordes så noggrann som möjligt för att inte på något sätt påverka 
studiens resultat även om det ibland kan vara svårt att hitta ord i svenska som motsvarar de 
engelska termerna. Det var svårt att begränsa antalet kategorier med tanke på hur komplex 
begreppet livsvärld är, men till slut indelades resultatet i sex kategorier som var 
återkommande i artiklarna och var relevanta till syftet.  

Resultatdiskussion  
I resultatet framkommer det att prostatacancer påverkar männens liv på många olika sätt. 
Deras erfarenheter av de fysiska och psykiska förändringarna har gjort att majoriteten kände 
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sig tvingade att anpassa sig till den nya livssituationen. Känslor av ensamhet, oro, ångest och 
trötthet är vanliga, dessutom har de problem med inkontinens och även i deras sexualliv. 
Männen hanterar förändringarna i deras liv på olika sätt, vissa tycker att det är viktigt att ta 
reda på så mycket information om sjukdomen som möjligt. Andra tycker att stödet från 
omgivningen är viktig för att kunna fortsätta leva som de gjorde innan de fick diagnosen 
prostatacancer.  

Resultatet visar även att de flesta männen känner sig ensamma med sin sjukdom och bearbetar 
ensamheten på olika sätt. Vissa drar sig tillbaka och vill vara ensamma medan andra gärna 
ville ha kontakt med familj och vänner, men har inte möjligheten till det. Enligt Johnson och 
Klein (1994) känner cancer patienterna sig övergivna och isolerade. Vänner vill inte längre ha 
någon kontakt med dem och även deras anhöriga är mer reserverade än tidigare. Dessa 
reaktioner kan förklaras med att många är rädda för att den drabbade personen ska dö och drar 
sig därför undan för att skydda sig själva känslomässigt (a. a). 

 
Bland män som drabbas av prostatacancer är ångest en av de vanligaste negativa förändringar 
som påverkar deras liv (Bitsika, Christie & Sharpley, 2007). I studiens resultat framkommer 
att männen är väldigt oroliga över framtiden. De oroar sig för olika saker beroende på 
sjukdomens stadium.  De som nyligen har fått diagnosen cancer oroar sig mest för de olika 
behandlingsmetoderna, biverkningarna av behandlingen och inför olika undersökningar. 
Andra som har fått behandling oroar sig för återfall och metastaser. En studie bekräftar också 
att många män som har överlevt cancer fortsätter att vara oroliga för de symtom som 
återkommer och kan tolka de som ett tecken på ett återfall. De uttrycker även oro för att få en 
annan form av cancer (Bowman, Deimling, Kahana, Sterns & Wagner, 2006). Enligt 
Barraclough (1999) upplever de flesta patienter ångest inför diagnosen. Paradoxalt nog känner 
de sig lättade när de får diagnosen cancer. Att veta sanningen är lättare än rädslan för den 
okända. Efter att patienten har fått sin diagnos, återkommer ångesten på nytt på grund av nya 
omständigheter som leder till känslor av osäkerhet, exempelvis att vänta på en ny behandling, 
att bli inlagd på sjukhuset och att vänta på provsvaren. Ångest och oro är naturliga reaktioner 
inför det okända och farliga situationer. Att känna en viss ångest och oro är ganska vanligt 
bland cancerpatienter, särskilt runt tiden för diagnosen. Ångest har både fysiska och psykiska 
symtom, som till exempel irritation och sömnproblem, vilket i sin tur kan försvåra 
patienternas liv (a. a ).  
 
Trötthet är en annan kategori som framkom i resultatet. Cancerpatienter känner sig onormalt 
trötta av att gör saker som till exempel lätta hushållsarbeten. Det finns olika orsaker till 
trötthet bland cancerpatienter, förändringar i dagliga rutiner, förändrade sömnvanor och 
arbetsvanor är några exempel. Även emotionella problem, ångest och nedstämdhet kräver 
energi och kan vara bidragande faktorer till ökad trötthet (Reitan & Schölberg, 2003). En 
annan studie med samband till kategorin trötthet visar att patienter med prostatacancer 
representerar en grupp med hög risk för sömnproblem. Behandlingen av prostatacancer är ofta 
associerat till urologiska problem som kan påverka sömnen. Många patienter får 
hormonbehandling som kan medföra blodvallningar och nattliga svettningar som är kopplad 
till sömnsvårigheter (Savard et al. 2005). De olika behandlingsmetoderna för prostatacancer 
kan orsaka onormalt trötthet och påverkar männens dagliga liv på ett negativt sätt. Männen 
känner att de inte längre har tillräckligt med energi och för att klara det dagliga livet är de 
tvungna att sova mer och även vila mitt på dagen. Detta påvisas även i Kwan, Litwin, Maliski, 
Orecklin och Saigal (2005) studie där tröttheten är ett av de vanligaste problemen bland 
cancerpatienter. Janda et al. (2000) menar också att tröttheten är mer relaterad till valet av 
behandling än cancern i sig. Bland män med prostatacancer som behandlades med 
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strålbehandling och hormonbehandling är sömnproblem och trötthet vanligare än de som 
behandlades på ett annat sätt (a. a).  
 

Resultatet visar att prostatacancer har negativa effekter på männens sexualliv. Många män har 
gett upp hoppet om ett normalt sexualliv. Några män berättar att både lusten och 
erektionsförmågan har försvunnit efter behandlingen och att de inte brydde sig om att ha ett 
aktivt sexualliv längre. Andra män försöker att på något sätt minska problemen genom att 
använda olika hjälpmedel. De diskuterar svårigheterna med sina fruar och känner att deras 
stöd är väldigt viktigt för att klara av problemen på bästa möjliga sätt. I en studie framkommer 
att en försämrad erektionsförmåga är ett återkommande diskussionsämne och en källa till oro 
bland dem som intervjuades. Alla män rapporterar minskad förmåga att uppnå eller bibehålla 
erektion. De flesta män erkänner att sex är en viktig del av deras liv och är inte beredda att 
acceptera att de har problem i sexuallivet (Milne, Moore & Spiers, 2008). Resultatet bekräftas 
också av en annan studie som visar att männen har stora problem i deras sexualliv, oavsett 
vilken behandling de väljer. Endast ett fåtal av männen uppger att deras förmåga att ha 
erektioner är tillräckligt för att ha samlag medan de flesta har stora problem med erektionen 
(Arechiga, Galbraith, Pedro & Ramirez, 2005). Enligt Bokhour, Clark, Inui, Silliman och 
Talcott (2001) leder förändringar i sexuallivet och i männens relationer till kvinnor till att dem 
känner sig minde värda och tycker att deras manlighet är hotad. Männen anser att sexualitet är 
en del av deras manlighet och män som har förlorat sin förmåga att ha ett aktivt sexualliv är 
tvungna att omdefiniera deras manlighet på ett nytt sätt (a. a). 

I resultatet framkommer också att inkontinens är ett brett problem bland de studerade männen 
och många är tvungna att ändra deras dagliga rutiner på grund av svårigheterna med 
vattenkastning. Vissa män använder inkontinensskydd och kateter, vilket är en obehaglig 
upplevelse för männen. Olika konsekvenser av inkontinensen som till exempel urinläckage 
och dålig lukt leder till att männen skäms och väljer att ha mindre kontakt med familj och 
vänner och ett begränsat socialt liv. Männen tycker att urininkontinensen påverkar deras 
dagliga tillvaro och gör det svårare för de att hantera sjukdomen. Enligt Andersson (2004) är 
inkontinens ett vanligt problem för män som drabbas av prostatacancer. En grupp män 
beskriver problemen med vattenkastning som en ständig påminnelse om sjukdomen. 
Exempelvis har männen problem som urinläckage, störd vattenkastningsfunktion och ökad 
vattenkastningsfrekvens (a. a).  

Efter behandlingen av prostatacancer förväntar sig männen att uppleva någon form av 
inkontinens, men de flesta blir chockade av problemens svårighetsgrad. Inkontinensen 
förbättras gradvis, sex månader efter operationen rapporterar de flesta män att de endast har 
lite problem med urinläckage. Överraskande nog undviker de flesta männen att använda 
inkontinensskydd, de klagar på passformen av skydden och hittar på egna lösningar till 
exempel att använda toalettpapper i sina kalsonger. Bland männen finns det en känsla av att 
användning av blöjor tyder på att de har accepterat urininkontinensen och detta påverkar deras 
självförtroende på ett negativt sätt (Milne et al. 2008). Problemen som männen beskriver som 
en direkt effekt av inkontinens är de sociala, känslomässiga och fysiska effekter. Naturligtvis 
har dessa kategorier ett samband med varandra, ofta de sociala och känslomässiga effekterna 
ingår i beskrivningen av de fysiska problemen. Männen tycker att det värsta problemet är att 
inte ha någon kontroll över situationen, dålig lukt och att hitta inkontinensskydd upplevs som 
stora problem. Männen berättar också om hur inkontinens påverkar deras sociala liv och att 
människor inte har mycket förståelse för deras problem. Rädslan och oron över att någon 
skulle upptäcka att de är inkontinenta och att hamna i pinsamma situationer gör att de avstår 
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från att delta i till exempel festligheter eller i dagliga aktiviteter (Fogarty, Palmer, Powel & 
Somerfield, 2003). 

Resultat visar att prostatacancer har många negativa effekter på männens liv och alla män 
försöker att på något sätt minimera dessa effekter. De olika coping strategier kan till exempel 
vara hjälp och stöd från familjen och vänner och informationssökning om sjukdomen. De 
flesta män, som är oroliga tycker att ju mer information de har om prostatacancer desto bättre 
chanser har de för att klara av sjukdomen. Vissa vill gärna komma i kontakt med andra män 
som har samma erfarenheter för att kunna prata om sina problem. Vissa män upplever att 
yngre patienter får bättre stöd och information från vårdpersonalen. Enligt Alperin, Amiel, 
Castel, Karkabi och Ungar (2008) tenderar läkare att dela mer detaljerad information med 
yngre män, i och med att de inskaffar mer information innan de träffar läkaren. Barraclough 
(1999) menar att ett bra socialt stöd i allmänhet, ger en sorts skydd mot de negativa 
psykologiska effekterna av påfrestande situationer i livet, såsom att utveckla cancer. 
Cancerpatienter som är lyckligt gifta till exempel, drar nytta av deras fruars hjälp med att 
hantera de påfrestningar som sjukdomen innebär (a. a).   

Slutsats 
En människans livsvärld är utan tvekan en sammansatt och komplicerad värld som innefattar 
allt som en människa upplever, tänker och gör. Män som drabbas av prostatacancer ställs 
inför nya situationer där verkligheten de lever i förändras och påverkas hela tiden. Att hantera 
alla fysiska, psykiska och sociala förändringar blir en del av männens livsvärld. Männens 
dagliga liv präglas av sjukdomens effekter som leder till oväntade känslor och tankar. Att 
känna sig ensam och mindre värd på grund av förlust av olika fysiska funktioner är inte 
ovanligt bland männen. Resultatet väcker en del funderingar angående männens sätt att ge 
uttryck för de känslor och tankar som uppkommer efter diagnosen. Kan män vara mer 
benägna att vara ensamma i svåra situationer i livet än vad kvinnor är? I så fall hur hanteras 
det inom vården? Kan sjuksköterskans människosyn påverka männens upplevelser av 
sjukdomen?  

Det bästa sättet för att förstå vad männen går igenom när de drabbas av prostatacancer, är att 
vara lyhörd för deras erfarenheter av sjukdomen. Olika människor har olika behov och 
resurser, de är unika och har olika perspektiv på livet. Det är lätt att generalisera alla patienter 
och glömma bort den enskilda individen, men för att kunna ge den bästa möjliga vården är det 
viktigt att ha en helhetssyn.  Att förstå hur en persons värld påverkas av en sjukdom är ingen 
enkel uppgift, men det kan förenklas genom att lägga mer tyngd på att kommunicera och ta 
hänsyn till vad den drabbade upplever. Att uppmärksamma livsvärlden ger sjuksköterskan en 
bättre bild av vem patienten är och detta kan leda till att vården anpassas efter hans behov och 
förutsättningar.  
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Bilaga 1 

Databassökning 
Tabell 1. Sökning i CINAHL 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda artiklar 

Prostate cancer AND 
Survivors 

Peer reviewed, 
published date from 

2000,available in full 
text 

23 0 

Cancer AND Life-
World 

Peer reviewed, 
published date from 
2000 ,available in 

full text 

0 0 

Cancer AND Coping Peer reviewed, 
published date from 
2000 ,available in 

full text 

0 0 

Prostate cancer AND 
Experiences 

Peer reviewed, 
published date from 
2000 ,available in 

full text 

14 2 

 

Tabell 2. Sökning i ELIN@Blekinge 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda artiklar 

Cancer AND Living 
with 

Published from 2000, 
available in full text 

111 1 

Prostate cancer AND 
Coping 

Published from 2000, 
available in full text 

57 1 

 

Cancer AND Life- 
World 

Published from 2000, 
available in full text 

6 1 

Prostate cancer AND 
Living with 

Published from 2000, 
available in full text 

24 1 

Prostate cancer AND 
Experiences  

Published from 2000, 
available in full text 

22 1 

Cancer AND 
Survivorship 

Published from 2000, 
available in full text 

96 1 
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Tabell 3. Sökning i MEDLINE 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda artiklar 

Cancer AND Life- 
World 

published date from 
2000 ,available in 

full text 

0 0 

Cancer AND Coping published date from 
2000 ,available in 

full text 

12 0 
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Bilaga 2 
 

Artikelöversikt 
Tabell 4  

Titel, Land, 
Årtal Författare Syfte Metod Resultat 

Living with 
untreated 
localized 
prostate cancer. 
/Sweden, 2003. 

Hedestig, O. 
et al.  

Syftet med denna  
studie var att 
beskriva hur det 
är att vara en 
patient som lever 
med obehandlade  
lokaliserad 
prostatacancer. 
 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys. 

Resultatet visade att 
viktiga aspekter för 
en patient med 
obehandlad 
lokaliserad 
prostatacancer var 
den erfarenhet  
av ensamhet och 
osäkerhet i samband 
med  
prognosen av 
sjukdomen.  

What is like 
living with 
diagnosis of 
cancer? / 
Norway, 2003. 

Saegrov. S & 
Halding. A. 
G.  

Syftet med 
studien var att 
belysa hur det är 
att få diagnosen 
cancer och 
upplevelsen av 
att genomgå 
behandling och 
rehabilitering.  
  
 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys. 

Resultatet visade att 
perioden   
från den första 
misstanken om 
cancer tills 
diagnosen bekräftas 
innebar mycket 
stress för 
patienterna. Även 
perioden fram till 
behandling var 
oerhört svårt för 
patienterna.  
 

The meaning of 
having to live 
with cancer in 
old age. 
/Sweden, 2004. 

Thome, B. et 
al. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka   
hur det är att leva 
med cancer i hög 
ålder. 
 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys. 

Analysen visade att 
livsvärlden 
påverkas i 
varierande grad av 
en cancersjukdom. 
Patienternas 
erfarenheter delades 
i fyra övergripande 
teman: övergången 
till splittrad 
existens, plötsliga 
medvetenheten om 
sin egen dödlighet, 
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Titel, Land, 
Årtal Författare Syfte Metod Resultat 

omdefiniering av 
sin roll i  
livet och mötet med 
sjukdom och 
ohälsa. 
 

Couples’ 
Experiences 
With Prostate 
Cancer: 
Focus Group 
Research./USA, 
2002. 

Baranowski, 
K. et al. 

Syftet var att 
undersöka hur 
par som lever 
med 
prostatacancer 
upplever 
sjukdomen. 
Effekterna av 
sjukdomen  
på deras 
livskvalitet, deras 
förmåga att 
hantera symtom,  
och deras förslag 
på insatser som 
skulle  
hjälpa dem att 
förbättra sina 
dagliga 
erfarenheter. 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys. 
Intervjun har 
skett i sex olika 
fokusgrupper.   

Deltagarna hade ett 
behov av 
information  
och stöd. Både män 
och deras fruar 
ansåg sig vara 
oförberedda  
att hantera 
behandlingseffekter. 
Symtomen 
påverkade paren, 
inte bara männen.   

“Learning to live 
with it”: Coping 
with the 
transition 
to cancer 
survivorship in 
older adults. / 
USA, 2007. 

Towsley, G. 
L. et al.  

Syftet med 
Denna studie var 
att utforska 
männen 
erfarenheter av 
att överleva 
cancer.  

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys. 

Resultatet visade att 
de som överlevt 
cancer utnyttjar 
olika strategier, 
attityder och  
tidigare 
livserfarenheter för 
att integrera cancer 
diagnosen i deras 
liv. 
 

Managing the 
Impact 
of Illness: The 
Experiences of 
Men 
with Prostate 
Cancer 
and their 
Spouses. 
/Canada, 2000 

Gray, R. E. 
et al.  

Syftet var att 
utforska  
frågor om stöd 
och coping för  
par där mannen 
hade  
diagnostiserats 
med 
prostatacancer.  
 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys. 

Resultatet visade att 
Den viktigaste för 
paren var att hantera 
effekten av 
sjukdomen. De 
viktigaste var att 
bland annat: hantera 
det praktiska, att 
stoppa  
sjukdomen, att inte 
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Titel, Land, 
Årtal Författare Syfte Metod Resultat 

 låta sjukdomen 
påverka det dagliga 
livet och att hantera 
känslorna.  
 
 

The experience 
of radiotherapy 
for localized 
prostate cancer: 
the men’s 
perspective. / 
UK, 2004 

Kelsey, S. G. 
et al.  

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
männens 
erfarenheter av 
strålbehandling 
vid lokaliserad 
prostatacancer. 
 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys. 

Resultatet visade att  
män kan ställas 
inför många 
utmaningar när de 
drabbas av 
prostatacancer.  
 
 

Experiences of 
micturition 
problems, 
indwelling 
catheter 
treatment and 
sexual life 
consequences in 
men with 
prostate cancer./ 
Sweden, 2000 

Jakobsson, 
L. et al. 

Syftet var att 
undersöka 
männens 
erfarenheter av 
inkontinens, 
kateterbehandling 
och effekter på 
sexualiteten när 
de drabbas av 
prostatacancer.  
 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys. 

Resultatet visade att 
inkontinens och 
problemen i 
männens sexualliv 
påverkade deras 
livskvalitet.  
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Bilaga 3 

Exempel på artikelanalys 
Tabell 5. Exempel på analys av Meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering kodning Kategori 

A lot of times you 
feel like you have the 
urge to go to the 
bathroom. When I 
was younger, I could 
control it until I got a 
chance . . . now I 
can’t. . . . I think 
that’s the hardest part 
for me. It’s all of a 
sudden; I don’t have 
as much control over 
myself as I used to. 

Många gånger kändes 
det som att jag måste 
springa till toaletten. 
Det är nog den 
svåraste delen för 
mig. Helt plötsligt, 
har jag inte så stor 
kontroll över mig 
själv som jag brukade. 

 

Svårigheter att 
hantera inkontinens i 
det dagliga livet.  

Inkontinens 

For many of the men, 
surgery, 
chemotherapy, or 
hormone therapy 
dramatically affected 
their erectile function 
and libido. Male 
group members 
talked about feeling 
incomplete; men 
grieved the loss of an 
integral part of their 
marriage. 

De olika 
behandlingsmetoderna 
som till exempel 
operation, cytostatika 
eller 
hormonbehandling 
påverkade männens 
sexlust och erektions 
förmåga drastiskt. 
Männen talade om en 
känsla av 
otillräcklighet och 
sorg över förlusten av 
den gemenskap som 
de hade med sina 
partner. 

Effekten av sexuella 
problem på männens 
liv.  

Sexualitet 

After diagnosis, 
cancer patients’ 
concerns are most 
likely to focus on the 
treatability of the 
disease, and 
prognosis for 
survival. But once 
treatment begins, 
patients’ concerns 
may shift to the 
potential risks of 

Efter diagnosen oroar 
sig cancerpatienterna 
om huruvida det går 
att behandla 
sjukdomen. Men när 
behandlingen inleds, 
oroar de sig för 
behandlingens 
biverkningar. 
 

Oro inför besked om 
prognos och 
behandling av 
sjukdomen.  

Oro 
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Meningsenhet Kondensering kodning Kategori 

invasive procedures.  
The fatigue resulting 
from treatment was 
described as one of 
total exhaustion, 
especially by men 
with advanced 
disease. This fatigue 
limited the ability of 
many men to do the 
things required at 
work and at home. 
They expressed 
distress because their 
wives now were 
doing things the men 
had done previously. 

Den trötthet som 
behandlingen 
orsakade beskrevs 
som total utmattning. 
Denna trötthet 
begränsade förmågan 
hos många män att 
göra de saker som 
krävs på arbetet och i 
hemmet. 

Trötthet begränsar 
männen möjlighet att 
klara av deras 
dagliga sysslor.  

Trötthet 

Having PC was 
described as being in 
a situation in which 
the patients were 
alone with the 
experience of the 
disease, leading a 
solitary life. This 
solitariness was 
described as self-
chosen, aimed at 
protecting and not 
worrying loved ones. 

Att ha prostatacancer 
beskrevs som att 
befinna sig i en 
situation där patienter 
var ensamma med 
erfarenhet av sin 
sjukdom. Ensamheten 
för dem var ett sätt att 
skydda och inte oroa 
sina familjer.  

Män med 
prostatacancer 
känner sig ensamma.  

Ensamhet 
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