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SAMMANFATTNING 

I Sverige lever ca 70 000 män som har eller haft prostatacancer vilket utgör 34 % av all 
cancer hos män. Behandlingen och dess biverkningar kan påverka mannens livsvärld i form 
av ett lidande, förändrad självkänsla samt påverkan på den subjektiva och levda kroppen. En 
systematisk litteraturstudie med artiklar av kvalitativ ansats utfördes. Syftet med studien var 
att undersöka mäns upplevelser av deras livsvärld i samband med prostatacancer. Syftet i 
analysen besvarades genom att åtta vetenskapliga artiklar valdes ut som sedan analyserades 
med inspiration av en analysmodell tolkad av Graneheim och Lundmans. I resultatet 
framkom det att männens livsvärld förändrades. De drabbades av inkontinens samt impotens. 
Deras relationer till familj och vänner förändrades. Katetern skapade ett lidande. Slutligen 
framkom det att männens maskulinitet förändrades av prostatabehandlingens biverkningar. 
Det fanns ett uppenbart behov av kommunikation bland männen.  
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INLEDNING 
 I Sverige lever ca 70 000 män som har eller haft prostatacancer vilket utgör 34 % av all 
cancer hos män (Socialstyrelsen, 2009). I mitten av 60- talet så var fem års överlevnad 45 % 
och för dem som fick sin diagnos under 90-talet var fem års överlevnad drygt 70 procent. 
Även om mortaliteten är låg kan sjukdomen ge konsekvenser som kan påverka mannens 
livsvärld i form av inkontinens och sexuell dysfunktion (Hassouna & Heaton, 1999). Detta 
kan påverka och skapa problem i mannens livsvärld och därför är det viktigt att skaffa sig 
kunskap och insikt i detta för att få en bättre förståelse och kunna ge en bättre vård till 
drabbade män.    

BAKGRUND 
Den viktigaste riskfaktorn för uppkomst av prostatacancer är arv men de hormonella 
faktorerna har också betydelse (Socialstyrelsen, 2009). Tumörvävnaden är starkt beroende av 
androgen stimulans för sin tillväxt. Tumören växer långsamt och medför under lång tid inga 
besvär eller symtom.  Debutsymtom brukar vara svag urinstråle eller svårigheter med att 
komma igång med urineringen. En del män insjuknar med smärta i ryggen eller bäcken 
beroende på skelettmetastaser. Den vanligaste diagnostikmetoden är palpation av 
prostatakörteln. Andra vanliga diagnostikmetoder är ultraljud, prostatabiopsi och 
skelettscintigrafi för att påvisa metastaser, blodprov av prostata specifikt antigen (PSA) vilket 
har lett till att fler fall prostatacancer har kunnat diagnostiseras i ett tidigt skede 
(Socialstyrelsen, 2009). Enligt Palmer, Fogarty, Sommerfield & Powel (2003) opereras 
prostatakörteln oftast bort hos yngre patienter eftersom tumören måste vara begränsad till 
prostatakörteln, detta kallas prostatektomi. En komplikation efter prostatektomi är ofrivillig 
urinavgång vilket kan kvarstå upp till fem år efter operation (Palmer et al. 2003). 
Socialstyrelsen (2009) tar upp metoder som strålbehandling och hormonell behandling och att 
dessa brukar kombineras. Även kastration förekommer då man tar bort sädesledarna eller 
båda testiklarna. Detta kan bli aktuellt för att minska påverkan av testosteron på tumören 
eftersom testosteronet stimulerar tillväxten av tumören (Socialstyrelsen, 2009). Ett symtom 
kan vara erektionsproblem eftersom prostatakörteln sitter runtomkring mängder av nerver och 
blodkärl vilka styr effekten av erektion, normal erektion kan inte förekomma om allt för 
många av dessa nerver och blodkärl skadas (Hassouna & Heaton, 1999). Den föreliggande 
studien valdes att genomföras då ett problem är att prostatacancer och dess behandling kan 
påverka mannens livsvärld på olika sätt. En utökad kunskap inom detta område kan leda till 
att en bättre vård kan ges till de män som drabbats. 

TEORETISK REFERENSRAM 

Livsvärld 
Livsvärld innebär relationen mellan världen och människan, det är den verklighet som vi 
dagligen lever i, där människors vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärldsperspektivet innebär 
att se, förstå, beskriva samt analysera världen eller delar av den så som den erfars av 
människor. Genom livsvärldsteorin betonas människors upplevelser och erfarenheter. 
Livsvärldsteorin har ett ovanligt rikt erfarenhetsbegrepp och innefattar allt det som 
människan kan erfara och känna i sitt dagliga liv. Erfarenheterna kan gälla allt ifrån det djupa 
existentiella till olika föremåls eller handlingars funktioner och betydelser i vardagen 
(Dahlberg et al. 2003). Problemet vid behandling av prostatacancer är att mannens livsvärld 
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kan påverkas, detta i form av lidande, en förändring av självkänslan och den subjektiva och 
levda kroppen, att få kateter, att bli impotent samt inkontinent kan vara en följd av prostata 
cancerns behandling (Katz, 2007).  

Lidande 
I allmänhet betecknas begreppet lidande som en persons upplevelser av plågor, förlust, 
ångest, nöd och smärta. Det är viktigt att förstå att lidande och smärta inte innefattar samma 
mening. En människa som upplever lidande behöver inte ha kroppsliga smärtor och inte 
heller uppleva lidande vid smärta. Lidande är en livserfarenhet som alla människor förr eller 
senare upplever i sina liv, antingen fysiskt eller psykiskt. Lidandet är genomgripande och 
påverkar hela människan, oavsett orsaken till lidandet är det som regel förenat med 
upplevelse av inre smärta, förtvivlan, likgiltighet, skam, sorg samt ensamhet. När en 
människas livssituation förändras av till exempel en allvarlig sjukdom, skada eller 
funktionsförlust kan detta leda till en kris (Brulde, 2007). Ett problem som kan uppkomma 
vid prostatacancer är det lidande som kan medfölja vid funktionsförluster, exempelvis vid 
sexuell dysfunktion eller att bli inkontinent (Hoda & Carmack Taylor, 2008). Det kan vara 
viktigt för sjukvårdspersonal att ha kunskap om lidandet som männen kan gå igenom i 
samband med prostatacancer eftersom lidandet är genomgripande för hela människan. 
Lidandet kan påverka hela mannens psykiska samt fysiska existens (Dahlberg et al. 2003). 

Självkänsla 
Självkänsla innebär en sammanfattning av hur en individ ser på sig själv och innehåller alla 
delar av ens personlighet samt ens sätt att förhålla sig till omvärlden. Människan är och 
behöver vara medveten om andras omdömen över sig själv. Det är viktigt för den sociala och 
psykologiska överlevnaden att anpassa sig till omgivningens reaktioner i form av gillande 
eller avvisande. Självrespekt handlar om att tycka om sig själv och att känna sig trygg, aktad, 
samt värdefull. Detta är ett grundläggande existentiellt behov hos alla människor. Bakom låg 
självkänsla ligger alltid någon grad av psykologiska eller sociala problem (Johnson, 2003). 
Ett problem som kan uppkomma vid behandling av prostatacancer är att mannens normala 
hormonproduktion påverkas och kan resultera i att mannens maskulinitet kan påverkas (Katz, 
2007). 

Subjektiva och levda kroppen 
Genom kroppen har människan tillgång till livet. Den subjektiva och levda kroppen innebär 
att människan lever och gör det i och genom deras kroppar. Det betyder att om det sker en 
förändring i kroppen medför det en förändring av tillgången till världen och till livet. När en 
människa drabbas av en kronisk sjukdom, en svår skada eller annat lidande som till exempel 
ångest blir denna förändring tydlig. Den subjektiva kroppen är fylld av minnen, erfarenheter, 
upplevelser och visdom. Den är både fysiskt, psykisk, existentiell och andlig på samma gång. 
Ohälsa och lidande har en mycket djupare innebörd än termer som symtom och diagnos. Det 
handlar om en förlorad förmåga, en förlorad tillgång till livet och världen. Ett problem som 
kan uppkomma för män som drabbats av prostatacancer är att en förändring av kroppen och 
tillgången till livet sker, det kan vara något som sjukvårdspersonal bör känna för att kunna ge 
en bättre vård till dessa män (Dahlberg et al. 2003).  

SYFTE 
Syftet var att undersöka mäns livsvärld i samband med behandling av prostatacancer. 
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METOD 
För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie varav vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats samlades in och granskades efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 
granskningsprotokoll. Därefter genomfördes en innehållsanalys beskriven av Graneheim och 
Lundman (2003).  

Urval  
Referensdatabasen som användes var CINAHL eftersom den inriktar sig på 
omvårdnadsforskning. En sökning i referensdatabasen PubMed gjordes för att bredda 
sökningen, detta gav inte relevanta artiklar för syftet och därför användes enbart CINAHL. 
Sökorden som användes vid litteratursökningen var: prostate, individual, treatment, 
qualitative, prostate cancer, prostatectomy, incontinence, masculinity, sexual dysfunction och 
experience. Inklusionskriterierna var män 40 år och äldre, artiklarna fick inte vara 
publicerade innan år 2001. Litteraturens innehåll skall behandla fakta som berör föreliggande 
studies syfte. Artiklarna skulle också vara Peer Review. Exklusionskriterierna var medicinska 
perspektiv. Artiklarna fick inte ha kvantitativ ansats. De artiklar som valdes ut granskades 
efter Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) granskningsprotokoll (se bilaga 1). För att 
betygsätta artiklarna i procent delades antalet frågor i protokollet med antalet ja svar, summan 
multiplicerades sedan med 100 och resulterade i en procentenhet. Enligt protokollet var låg 
kvalitet 60-69%, medel kvalitet 70-79% och bra kvalitet 80-100%. Sökningen resulterade i 
åtta stycken vetenskapliga artiklar som sedan användes till resultatet (se bilaga 2). 

Analysmetod 
En kvalitativ innehållsanalys är en analys av innehållet i en berättelses data för att identifiera 
framträdande teman och mönster bland dessa teman (Polit & Beck, 2008). Kvalitativ 
innehållsanalys innebär att bryta ner meningar i mindre enheter, kodning och namnge enheter 
enligt det innehåll de representerar och gruppera kodat material som bygger på gemensamma 
begrepp. Detta kandidatarbete fokuserar på det manifesta innehållet i texten. Två studenter 
läste igenom de vetenskapliga artiklarna. Materialet delades upp till hälften för att läsas 
igenom ett par gånger individuellt, detta för att få en helhet av innehållet. Därefter byttes 
materialet och innehållets relevans för syftet diskuterades. Meningsbärande enheter plockades 
ut som sedan översattes från engelska till svenska. Därefter kondenserades enheterna vilket 
innebar att enheterna förkortades utan att förlora dess mening. Efter kondenseringen kodades 
meningarna ihop till samma ämnesgrupper. Nästa steg innebar att ämnesgrupperna delades in 
i huvudkategorier och underkategorier, utifrån dessa kategorier byggdes ett resultat fram som 
ett avslutande steg i analysen (Graneheim & Lundman, 2004).    

RESULTAT 
Analysen resulterade i två huvudkategorier och tre underkategorier vilka var följande: 
”Inkontinens” med underkategorierna: ”Sexuell dysfunktion”, ”Påverkan på relationer” och 
”Att ha Kateter”. Den sista huvudkategorin var ”Maskulinitet”. Dessa huvud- och 
underkategorier visade på hur mäns livsvärld kan förändras i samband med behandling av 
prostatacancer.    

Inkontinens 
Urin- och tarminkontinens vilket var resultatet av radikal prostataektomi kan vara 
nedvärderande och pinsamma ämnen för diskussion (Weber, Chumbler, Algood, Roberts, & 
Mills, 2007) Vissa uttryckte en viss acceptans för behandlingens biverkningar: "I accepted that 
as part of the condition” (Kristjanson & Medigovich, 2006, s. 206) medan vissa deltagare ofta 
undrade över den pågående behandling de valt, om symtomen de upplevde, och om dessa 
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symtom bör förväntas (Harden, Schafenacker & Northouse, 2002). Ett flertal män uttryckte 
att borttagandet av prostatatumören var värt det även om biverkningar som inkontinens var 
vanligt. Vanligt var att inkontinensen sågs som något hanterbart och tillfälligt och inte något 
som förväntades under en längre tid. För att lyckas genom läkningsprocessen uttryckte flera 
män att det var viktigt att få kontroll över inkontinens och impotens (Maliski, Heilemann & 
McCorkle, 2001). 

En stor källa till frustration var behovet av att kissa oftare och inte kunna kontrollera detta 
behov (Harden et al. 2002). Weber et al. (2007) beskrev att inkontinensen skapade mest 
bekymmer jämfört med sexuella eller tarmbesvär. Flertalet av männen märkte att koffein och 
öl förvärrade läckage, men ändå var det vissa som inte ville undvika detta (Burt, Moore & 
Anderson, 2005). I samband med urinbekymmer upplevdes ett lågt till måttligt socialt stöd. 
Även om majoriteten av männen var gifta och hade starka sociala kontakter för stöd var 
inkontinens ett pinsamt ämne att ta upp för diskussion. Män som lider av urinsymtom kan 
behöva mer stöd än män som har urinkontroll (Weber et al. 2007).  

Enligt Milne, Spiers & Moore (2007) var gaser i magen den mest anmärkningsvärda och 
oväntade källan till smärta. Män talade känslomässigt om obehagen, de använde sig av termer 
som "otroligt", "hemsk" och "otroligt smärtsamt". En man noterade att gaser var mer 
smärtsamt än själva operationen 

 ” Gas pains! They are major…they can be uncomfortable or downright painful” (Milne et al. 
2007, s. 768).  

De flesta män undvek användningen av inkontinensskydd. De klagade på passformen och 
skapade sina egna lösningar genom att skära deras fruars bindor till hälften eller sätta 
toalettpapper i sina kalsonger (Milne et al. 2007).  

“I ended up wearing full – brief diapers for two weeks. I couldn’t believe it! I was so angry – I 
felt I couldn’t leave the house “(Burt et al. 2005, s. 886). 

När inkontinensen sköttes framgångsrikt med hjälp av kuddar, kondomkatetrar, eller 
klämmor, började männen att återuppta sina normala aktiviteter i en begränsad omfattning 
(Maliski et al. 2001). En man hade konstruerat sin egen penisklämma ur polyetenrör och 
gummiband, andra blev aktsamma om tidpunkten då de kände att de behövde urinera. Vissa 
män hade bara mörka kläder, detta för att dölja urinläckage (Milne et al. 2007).  

Sexuell Dysfunktion 
För många av männen påverkade kirurgi, kemoterapi, och hormonbehandling dramatiskt 
deras erektila funktion och libido (Harden et al. 2007). Sexuell dysfunktion påverkade 
männens livsvärld men däremot var det ett sekundärt problem i samband med urin- eller 
tarmfunktion. Först när inkontinensen var kontrollerad och förstärkt, började männen 
konfrontera impotensen (Maliski et al. 2001).  

Åldern spelade roll för hur impotens påverkade män och deras syn på sexuell funktion. Några 
män uttryckte att erektil dysfunktion inte var något problem på grund av ålder, de menade att, 
vid en viss ålder bör sexuell funktion inte spela någon roll (Burt et al. 2005). Enligt 
Kristjanson & Medigovich, (2006) noterade en man 

”…you are absolutely not interested in sex or whatever; witch actually does not worry you if 
you are not thinking about it.” (Kristjanson & Medigovich. 2006, s.888).  
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Erektil dysfunktion var ett vanligt samtalsämne och den mest kvardröjande källan till oro 
bland deltagarna (Milne et al. 2007). En annan deltagare rapporterade att han blev impotent 
omedelbart efter påbörjad hormonbehandling och uppgav att han förlorade sin libido 
(Kristjanson & Medigovich, 2006).  

 

I en studie av Willner & Hantikainen (2005) noterade en man att området "aktivitet” och 
”sexualitet” var lika viktigt. Han var inte tillfredsställd inom området ”aktivitet”. Trots att 
han var impotent, rankade han nöjd med "sexualitet" bättre än nöjd med "aktivitet". Enligt 
Milne et al. (2007) verkade deltagarna vara i behov av professionell vägledning för att 
hantera effekterna av erektil dysfunktion och att bedriva ett bredare spektrum av terapi. De 
flesta män erkänner att sex var en viktig del av deras liv och var inte villiga att acceptera 
deras dysfunktion. Burt et al. (2005) beskrev att några uttryckte ett direkt missnöje om den 
erektila dysfunktionen och menade att de var för unga för att ge upp sex. 

“I worry about erections because I still feel young; it bothers me that I might not be able to 
have them again, even though I don’t have a wife or a girlfriend.” (Burt et al. 2005, s. 888). 

Påverkan på Relationer 
I en studie av Willner & Hantikainen (2005) nämndes områdena ”familj” och ”relation med 
en partner”, dessa områden betydde mest för männen i studien. Några män som var impotenta 
rankade området "sexualitet" högst. Enligt Weber et al. (2007) kan social isolering försvåras 
av tidpunkten för stöd. Familj och vänner återupptog deras normala verksamhet, gav 
patienten mindre uppmärksamhet än de gjorde direkt efter diagnos och operation.  

Att leva med resultatet av hormonbehandling påverkade deras relation med partners, familj 
och vänner. För vissa blev relationen bättre och vid andra tillfällen blev relationer ansträngda. 
En annan man anmärkte att två år efter operationen var han fortfarande deprimerad och hans 
erektila dysfunktion allvarligt hade påverkat hans äktenskap (Milne et al. 2007). En man 
förklarade att förlusten av spontanitet i sexlivet var frustrerande och en stor besvikelse. Detta 
hade påverkat deras relation eftersom sex var en stor del i deras äktenskap (Burt et al. 2005). 

“I really feel like Im not fulfilling her needs, even though she tells me that this is not the case. It 
bothers me because we have always been a loving couple and fairly active sexually” (Burt et al. 
2004, s.888). 

Sexuell dysfunktion, om närvarande, påverkade sannolikt inte bara deras självkänsla och 
manlighet men också i någon mån deras äktenskap (Weber et al. 2007). I en studie av Milne 
et al. (2007) talade en man om vikten av intimitet i ett äktenskap. Intimitet som kan uppnås 
genom beröring och smek. Enligt Maliski et al. (2001) uttryckte ett flertal män att sex inte 
betyder allt i ett äktenskap. Följaktligen har de redovisat att impotens inte förändrade styrkan 
i deras äktenskapliga relationer. Efterhand som männen började behärska inkontinensen och 
återgick till sina normala aktiviteter tog deras fruar till sig en mer stödjande roll och 
återupptog deras vanliga aktiviteter, och som ett par, började de sedan att hantera impotens 
(Maliski et al. 2001). En man påverkades positivt av hormonbehandlingen i form av att hans 
humör dämpades och han blev lugnare (Kristjanson & Medigovich, 2006). Vissa män var 
bekymrade över deras partners framtid och säkerhet. De hanterade detta genom att betala 
inteckning på huset eller flytta till ett hus som var mindre (Kristianson & Medigovich, 2006).  

Att ha Kateter 
Män förstod behovet av kateter postoperativt och kunde acceptera den (Milne et al. 2007). Att 
anpassa sig i relation till katetern innebar inte att de behövde vara torra, utan bara vara i 
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kontroll av inkontinensen (Maliski et al. 2001). I en undersökning av Milne et al. (2007) 
visade sig katetern vara det största enskilda postoperativa problemet. Trots preoperativ 
information om katetern blev männen både förvånade och bekymrade över obehaget den 
skapade (Burt et al. 2005).  

”They have to find another method. This whole thing would have been a piece of cake without 
the catheter”.  

Deltagarna uttryckte känslor av hat mot katetern och hänvisade till den upprepade gånger 
som den värsta delen av prostataectomin. Det förkroppsligade traumat av att leva med 
katetern överskuggade även de svåraste av de komplikationer som vissa män upplevde. 
Vanligt var frustration när de försökte klara av kateterns otaliga besvär, inklusive läckage, 
smärta, irritation, brännande, spasm i urinblåsa, och känslor av förödmjukelse, eftersom det 
fick dem att känna sig barnsliga. Även vända på sig eller gå upp ur sängen orsakade svåra 
obehag för vissa. Flera deltagare beskrev smärta och strävhet i slutet av penisen från 
irritationen av katetern som plågsam (Burt et al. 2005).  

“The only way I felt ok was when I was lying down, sleeping; I couldn’t sit up; I couldn’t lie 
down; I couldn’t do anything because it hurt so much. I tried everything; I went through hell! I 
took more pain pills then you can imagine – It was just unbearable. I was in so much 
discomfort with the catheter”… (Burt et al. 2005, s. 886).  

Deltagarna förväntade sig läckage och inkontinens efter borttagandet av katetern. 
Reaktionerna varierade från att känna sig optimistisk om sin tillfälliga karaktär till frustration 
och förödmjukelse, som männen beskrev sig själva som känslomässigt oförberedda (Burt et 
al. 2005).   

“…It consumed all my thinking. It totally consumed me! Time went extraordinarily slowly; I 
felt like the catheter was causing me pain, both in my body and my mind.” (Burt et al. 2004, s. 
888. ). 

Inkontinenshantering och att återfå kontinensen blev fokus under återhämtningen efter att 
katetern togs bort. De flesta män såg inkontinens efter katetern som en 
del av återhämtningsprocessen snarare än ett tecken på dysfunktion (Maliski et al. 2001).  

Maskulinitet 
Medans flertalet män kopplar sexuell förmåga till sin självkänsla, märkte de att kvinnor 
fokuserar på vikten att leva hälsosamt och fri från cancern (Milne et al. 2007). Män som fick 
hormonbehandling för prostatacancer upplevde att de blev väldigt känslosamma, stressade 
och flyktiga i sitt beteende (Kristjanson & Medigovich, 2006). Många män kan tolka att söka 
stöd som ett tecken på svaghet (Weber et al. 2005).  

I begun to have hot flashes and I found I couldn’t tell anybody; It was strictly between me and 
myself, I couldn’t even tell my best friends. I felt like it was a woman’s thing, not a man’s thing. 
I didn’t realize how bad hot flashes were until I started getting them (Burt et al. 2004, s. 888). 

Behandlingen kunde ge en förändrad självkänsla, enligt Kristjanson och Medigovich (2006) 
omdefinierade deltagarna deras liv genom att försöka anta en hälsosammare livsstil genom 
ändrade kostvanor, läsa mera, träna, vara filosofisk till livet och att utöka sitt sociala nätverk. 
Några tog upp och omfamnade meditation och religion ivrigare (Kristjanson & Medigovich, 
2006) 

Deltagarna uttryckte ett överväldigande behov av att återta kontrollen över sin vardag genom 
att återvända till tidigare aktiviteter (Milne et al. 2007). Enligt Willner och Hantikainen 
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(2005) uttryckte en deltagare att det viktigaste för honom var att fortsätta livet som förut. När 
symtomen lagt sig upplevde deltagare att de dragit nytta av behandlingen, men att komma 
tillbaka till det normala tog ändå längre tid än de förväntade (Kelsey, Owens & White, 2004) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Ett problem som visade sig efterhand i vår artikelsökning var att användningen av sökordet 
Quality of Life inte passade in i syftet eftersom livsvärld och Quality of Life är två olika 
begrepp. Quality of Life som översätts till livskvalitet är ett mångdimensionellt begrepp som 
används i flera olika sammanhang, därför är det svårt att klargöra vad detta begrepp innebär. 
Vi trodde att livskvalitet gick under Dahlberg et al. (2003) definition av livsvärld. Detta insåg 
vi var fel och valde därför bort ordet i sökningen. Även fast vi inte hade Quality of Life som 
sökord fick vi fram och valde artiklar som hade begreppet Quality of Life i titeln, varför vi 
valde dessa artiklar berodde på att resultatet för tillhörande artiklar svarade på vårt syfte. 
Sökorden vi valde i analysen har sin grund i vår projektplan då vi läste på om området 
prostatacancer och därmed fick vi en förförståelse av att inkontinens, maskulinitet och sexuell 
dysfunktion har en innebörd i mannens livsvärld. Sökningen efter vetenskapliga artiklar 
gjordes i CINAHL samt PubMed. Efterhand valde vi bort PubMed eftersom sökningens 
resultat inte svarade på vårt syfte, vi märkte också att PubMed inte var lika inriktad på 
omvårdnad som CINAHL och därför valdes enbart artiklar från databasen CINAHL. 
Inklusionskriterierna för sökningen var män 40 år och äldre, anledningen till detta var att 
Socialstyrelsen (2009) uttrycker att chansen av att få prostatacancer ökar vid 40 års ålder och 
uppåt. Män i 40 års åldern klassas som unga män i detta sammanhang. Yngre män än 40 år 
som får prostatacancer är inte lika vanligt (Socialstyrelsen, 2009). En tidsram på tio år för 
artiklarna sattes upp då vi utgick från att behandlingsmetoder och undersökningsmetoder för 
prostatacancer inte hade förändrats mycket under den tiden. Tidsramen på tio år kan 
diskuteras då vi inte hade någon faktamässig bakgrund bakom valet av denna tidsram. Om 
det har skett en förändring på tio år betyder det att resultatet i analysen inte kan tillämpas helt 
i dagens omvårdnad, däremot kan resultatet visa på bra och dåliga förändringar i behandlings 
och undersökningsmetoder. Alla artiklarna är skrivna av och riktade mot sjuksköterskor, detta 
anser vi styrker studien då vår studie blir anpassad för sjuksköterskors 
omvårdnadsverksamhet i samband med prostatacancer. 

 Resultatet kan ha påverkats av att männen i artiklarna kommer från olika kulturer och är 
vana vid olika sjukvårdsystem. Vi tror att alla sjukvårdssystem har olika kvaliteter, 
därigenom tror vi att människor förväntar sig olika mycket av vården beroende på vilket 
sjukvårdssystem de är vana vid. Exempelvis i Sverige får vi sjukvården betald genom skatt 
och alla garanteras vård jämfört med USA där vården inte är garanterad för alla (Jeppsson, 
2007). Männens erfarenheter av de olika sjukvårdssystemen kan ha påverkat resultatet genom 
deras inställning till vården och hur de upplevde vård och behandling. Hade analysen gjorts 
om idag och mer tid funnits hade förmodligen artiklar med samma geografiska ursprung 
använts, detta för att få en kulturell enhetlighet i studien. För att kvalitetssäkra artiklarna vi 
valt använde vi oss av ett granskningsprotokoll skriven av Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2006). Vi ansåg att det inte gick att förlita sig helt på protokollet eftersom om en artikel 
svarade på föreliggande studies syfte kan den vara användbara även om den fick lågt betyg. 
Vi upplevde att betygsättning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 
granskningsprotokoll inte gick att förlita sig helt på. Även om en artikel kunde få ett lågt 
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betyg gick den fortfarande att använda eftersom dess resultat svarade på föreliggande studies 
syfte. Skulle vi göra en ny studie hade vi anpassat valt granskningsprotokoll till en mall som 
är relevant för att kvalitetsbedöma artiklarna. Vi valde att arbeta efter Graneheim och 
Lundman (2004) tolkning vilket fungerade bra och vi upplevde att så mycket fakta som 
möjligt plockades fram ur artiklarna. Översättningen från engelska till svenska var inga 
problem och någon betydande mening i texten kom inte förlorad. Tanken med analysen var 
att få fram det latenta i artiklarna, ett problem med detta kan vara att man har en viss 
förförståelse för ämnet och därför kan det vara svårt att få fram enbart det manifesta 
innehållet i texten, denna analys kan därför ha latenta inslag.   

Resultatdiskussion 
I huvudkategorin ”Inkontinens” var det två grupper av män som hade olika inställningar till 
behandlingens biverkningar. Några uttryckte acceptans och förståelse för biverkningarna 
medans vissa var fundersamma över symtomen de upplevde, över behandlingen de valt och 
om dessa skulle förväntas. Resultatet av behandlingen och upplevelsen av den skulle kunna 
bero på hur den första informationen och kommunikationen har skett. Alla människor är olika 
och hur personer tar emot information kan bero på individen själv, kommunikationen mellan 
patient och sjukvårdspersonal samt miljön. Att få ett cancer besked kan vara mycket 
traumatiskt för en person, människor reagerar olika på sådan information. Vissa blockeras 
och kan inte ta in informationen medans andra har lättare för att förstå. Behovet av att få pre- 
och postoperativ information som förbereder mannen för möjliga komplikationer styrks i en 
studie av O’Connel, Baker och Munro (2007) där deltagarna blev tillfrågade om de fått 
information om urininkontinens varav strax under hälften inte hade fått information, och de 
som fick information tyckte till viss del att det inte hjälpte. Hur sjukvårdspersonal framför 
information kan vara avgörande för hur patienten hanterar möjliga komplikationer. Vi tror att 
kommunikationen påverkas av miljön som sjukvårdspersonal och patient vistas i. Om miljön 
är stressig kan pre- och postoperativ information bli lidande, inte uppfattas eller ges korrekt, 
exempelvis information om behandlingens biverkningar kan försvåras om miljön omkring 
sjukvårdspersonal och patient är stökig eller stressig. Vi tror att dessa tre ovan nämnda 
faktorer spelar stor roll över hur informationen ges och uppfattas samt hur patienter hanterar 
möjliga problem. Detta styrker Nilsson och Waldemarson (2007) i deras bok om 
kommunikation där de tar upp hur kommunikationen mellan människor fungerar, exempelvis 
hur man kommunicerar i svåra situationer, hur människor lyssnar och tar in information och 
hur miljön har inverkan på kommunikationen.  

 Männen uttryckte att urininkontinensen skapade störst frustration och överskuggade alla de 
andra biverkningarna som var impotens och gaser i magen. Många uttryckte att det var viktigt 
för läkningsprocessen att få kontroll över inkontinensen, vilken i sig inte har beskrivits som 
ett fysiskt lidande som uttrycker sig i form av somatisk smärta. Vi tolkar att inkontinens 
orsakar ett mer psykiskt lidande, männen känner sig förödmjukade och barnsliga, dem är 
oroliga att kissa på sig och de känner sig förnedrade av att köpa inkontinensskydd för män. 
Det psykiska lidandet orsakat av inkontinens överträffade det fysiska lidandet orsakat av 
bland annat tarmbekymmer. Vi finner det intressant att den psykiska smärtan var mer 
besvärlig än den fysiska smärtan. Detta beskriver Dahlberg et al. (2003) i form av den 
subjektiva och levda kroppen. Genom kroppen har människan tillgång till livet, människan 
lever och gör det i och genom deras kroppar. Den är både fysisk och psykisk på samma gång 
och när ohälsa uppstår kan man få en förlorad tillgång till livet och världen. Detta kan 
kopplas till männens inkontinens vilket innebär en funktionsförlust och en minskad tillgång 
till livet och världen.  
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I underkategorin ”Sexuell dysfunktion” framkom det att åldern spelade roll för synen på 
impotens. Det kan finnas en förutfattad mening hos sjukvårdspersonal att äldre par inte är 
sexuellt aktiva. Detta är något som styrks i resultatet, det framkom att sexuell aktivitet 
minskade med åldern. Däremot var det vissa äldre män som påverkades negativt av impotens 
eftersom de fortfarande var sexuellt aktiva. Andra som var missnöjda med impotens ansåg att 
de var för unga för att ge upp sex. Vi upplever att som sjukvårdspersonal är det viktigt att 
vara neutral i sin bedömning om hur impotens kommer att påverka mannens livsvärld. En 
intressant aspekt angående sexuell dysfunktion var att impotens orsakade ett större lidande 
om mannen var sexuellt aktiv. Detta styrker Kao, Jani och Vijayakumar (2002) som tar upp 
att de män som blev impotenta påverkades emotionellt. Erektil dysfunktion var en stark källa 
till oro och ett vanligt samtalsämne bland männen. En man förklarade att han förlorade sin 
libido, detta resulterade i en förlorad lust till sex. Att förlora sin könsdrift kan kopplas till en 
förlorad del av maskuliniteten. Att männen inte kan tillfredställa sina fruar eller parters 
skapar i sig en oro som kan leda till ett psykiskt lidande. Ett flertal män var oroade att de inte 
tillfredställde sina fruar, medan fruarna var glada att männen var friska från cancer. Det 
bekräftas av Oliffe (2004) att impotens påverkar mannens maskulinitet och självbild och detta 
påverkar mannens livsvärld.  

Under rubriken ”Maskulinitet” framkom det att männen såg på resultatet av 
hormonbehandling olika. En del av männen utryckte att deras relation blev sämre medans 
vissa utryckte att den hade blivit förstärkt. Det visade sig att när relationen blev sämre 
handlade det om en förlust av sexuell aktivitet vilket var en integrerad del av äktenskapet. I 
vissa fall påverkade hormonbehandlingen äktenskapet positivt.  Männens humör påverkades 
till ett lugnare vilket beskrevs som positivt av både männen och deras partners.  I andra fall 
förändrades inte äktenskapet, paren tyckte att sexuell aktivitet inte betydde allt. Någonting 
som vi inte förväntade oss var att hormonbehandling i vissa fall påverkade männen positivt.  
Alla äktenskap är olika och människor beter sig på olika sätt. Vissa människor försöker att se 
det positiva i negativa situationer och andra har svårare för att se det som är positivt. I Oliffe 
(2004) framkommer det att som ett resultat av impotens kom männen närmare sina fruar 
genom beröring, de började kela och kramas mer. De kom emotionellt närmare varandra. Det 
framkom också att männen kopplar sexuell förmåga till sin självkänsla. Vi tror att man lätt 
kan stagnera i problem som man har framför sig, exempelvis impotens som många män lider 
psykologiskt av, detta kan ha effekt i att man får svårt att gå vidare i normala aktiviteter. Vi 
tror att det är viktigt för den drabbade att få stöd och hjälp för att gå vidare i livet. Hjälp och 
stöd kan vara familj och anhöriga, hälso- och sjukvården som vi tror har en stor roll i 
stödjandet av de som drabbas av prostatacancer samt måste vara medvetna om att dessa 
personer behöver resurser som exempelvis stödgrupper eller samtalsgrupper. En förändrad 
självkänsla kan orsaka ett psykologiskt lidande som hälso- och sjukvården bör känna till. Det 
styrks av Chapple och Ziebland (2002) att män behöver socialt stöd, i deras artikel framkom 
det att männen hade uppenbara behov av att prata om sina problem.  

SLUTSATSER 
Biverkningarna av prostatabehandlingen påverkade männen på många plan. Inkontinens 
uttryckte sig i form av ett psykiskt lidande mer än ett fysiskt lidande. Männen visade sig ofta 
vara oförberedda på problemen kring inkontinensen så som läckage och ständigt behov av 
tillgång till toalett. Vi tror att ett cancerbesked kan göra det svår för en person att ta emot 
information om exempelvis behandling och biverkningar, pre- och postoperativ information 
kan därför missuppfattas. Vi tror att om pre- och postoperativ information är tydlig och 
framförs på ett korrekt sätt kan mannen lättare förbereda sig och få det lindrigare vid möjliga 
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biverkningar. Sexuell dysfunktion hade oftast en negativ effekt för yngre män vilka var i 
40års åldern, men också vissa äldre som fortfarande var sexuellt aktiva, det visade sig att 
dessa personer påverkades emotionellt. Sexuell dysfunktion kunde kopplas till en förlorad del 
av maskuliniteten och en förändrad del av självbilden vilka är delar av mannens livsvärld. Vi 
tycker det är viktigt att ha kunskap om hur sexuell dysfunktion påverkar mannen. Vi tror 
också att en neutral inställning gentemot männens ålder är viktig eftersom oavsett ålder kan 
männen fortfarande vara sexuellt aktiva. Maskulinitet visade sig påverkas olika. Vissa 
påverkades positivt, de kom närmare sina fruar och fick en mer emotionell kontakt till 
varandra som visade sig i mer beröring. En annan positiv effekt som visade sig som ett 
resultat av hormonbehandling var att männen blev lugnare och humöret dämpades vilket 
ledde till en förstärkt relation mellan paren. Andra påverkades negativt och då handlade det 
oftast om den sexuella dysfunktionen som uppstått. Det visade sig att männen hade 
uppenbara behov av att få prata om och få hjälp med sina problem. Vi tror att det är viktigt 
med stöd från anhöriga oavsett om mannen påverkas positivt eller negativt. Om behandlingen 
påverkade mannen och relationen till partner positivt bör detta bibehållas. Påverkades 
mannen negativt av cancern och dess behandling är det viktigt att anhöriga är väl införstådda 
i mannens problem, detta för att bibehålla eller förstärka deras stöd och minska risken för 
social isolering. Det finns mycket forskning om hur mannen påverkas av specifika 
biverkningar även om biverkningarna oftast inte kommer ensamma, vi tror att mer forskning 
om hur hela mannen påverkas av behandling för prostatacancer behövs för att kunna ge en 
bättre vård till drabbade män.  
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Bilaga 1. Kvalitetsbedömning



 

 
 

Bilaga 2. Artikelsökning 

Databas: CINAHL 

 

 

Sökord 

 

Träffar 

 

Valda träffar 

 

# 1 prostate cancer 1228 - 

# 2 prostate cancer AND 
quality of life 

115 - 

#3 quality of life AND 
prostatectomy 

29 - 

#4 prostatectomy AND 
individual 

5 1 

# 5 experience AND 
prostatectomy 

27 2 

# 6 prostate cancer AND 
incontinence 

28 - 

# 7 prostate cancer AND 
qualitative 

51 - 

#8 prostate AND qualitative 40 - 

#9 #7 AND treatment 19 1 

# 10 prostate cancer AND 
masculinity 

8 - 

# 11 prostate cancer AND 
treatment AND masculinity 

2 - 

#12 prostate cancer AND 
treatment AND experience 

23 1 

#13 prostate AND sexual 
dysfunction 

12 1 

# 14 prostatectomy AND 
experience 

88 1 

#15 prostatic AND experience 
AND treatment 

20 1 

 

 

http://web.ebscohost.com.miman.bib.bth.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwSrWk63nn5Kx95uXxjL6orUmzpbBIr6eeS7irs1KwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bmskq3q7dNtqekhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVbCmrkmurrJJs6%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=11


 

 
 

Bilaga 3. Artiklar 

Kvalitets 
Grad 

Författare Titel/Tidsskrift Syfte Metod Resultat 

93 % Harden, J., 
Schafenac
ker, A., 
Northouse, 
L., Mood, 
D., Smith, 
D., Pienta, 
K., 
Hussain, 
M., och 
Baranowsk
i, K.  

Couples’ 
Experiences 
With Prostate 
Cancer: Focus 
Group Research. 
Oncology 
Nursing Forum. 
(2002).  

 

Databas: 
CINAHL 

 

Land: USA 

To explore 
the 
experiences 
of couples 
living with 
prostate 
cancer, the 
impact of the 
illness on 
their quality 
of life, their 
ability to 
manage 
symptoms, 
and their 
suggestions 
for 
interventions 
that would 
help them to 
improve their 
daily 
experiences.  

Kvalitativ.  Deltagarna hade 
ett behov av 
information 
och stöd. Både 
män och 
makarna som 
vårdgivare 
kände sig 
oberedda 
att hantera 
behandlingseffe
kterna. 
Symtomen hade 
en 
bred effekt på 
paren, inte bara 
männen. 
Positiva effekter 
av 
sjukdomen, 
samt negativa 
effekter, 
framkom i 
ämnena. 

 

93 % Ng, C., 
Kritjanson, 
L., och 
Medigovic
h, K. 

Hormone 
Ablation for the 

Treatment of 
Prostate Cancer: 
The Lived 
Experience. 
Urologic 
Nursing. (2006). 

 

Databas: 
CINAHL 

 

Land: USA och 
Australien 

To explore 
men’s lived 
experiences 
of hormone 
therapy for 
prostate 
cancer and 
the impact of 
this 
treatment.  

Kvalitativ. Denna studie 
ger ytterligare 
inblick i 
erfarenheter av 
att leva 
med, och att 
behandlas för, 
prostata 
cancer. Insatser 
och stöd 
strategier bör 
inriktas på 
dilemma som 
män står inför 
vid beslut om en 
behandling, 
hantera 
potentiella 
biverkningar 



 

 
 

och utveckla 
positiva utsikter 
för framtiden. 
Integrering av 
partner eller 
familjestöd 
är avgörande för 
männen 
som genomgår 
hormonbehandli
ng som 
behandling av 
prostatacancer 
är 
bättre 
förberedda på 
att klara av 
osäkerhet av 
sjukdom och 
utmaningar 
av 
behandlingen. 

 

86 % Willener, 
R., och 
Hantikaine
n, V. 

Individual 
Quality of Life 
Following 
Radical 
Prostatectomy 
In Men with 
Prostate Cancer. 
Urologic 
Nursing. (2005).  

 

Databas: 
CINAHL 

 

Land: Schweiz 

To examine 
the individual 
quality of life 
of men 
following 
radical 
prostatectom
y for prostate 
cancer. The 
following 
research 
questions 
were 
addressed: (a) 
what are the 
most 
important 
areas of 
quality of life 
for men 
following 
radical 
prostatectom
y? (b) How 
do these men 
rate their 

Kvalitativ.  SEIQoL-DW 
(program för 
Utvärdering 
DAISY de 
Enskilda QoL) 
användes för 
första 
gången hos 
patienter med 
prostatacancer. 
På 
en urologisk 
avdelning där 
sjuksköterskor 
och patienter 
konfronterades 
dagligen med 
ämnena 
intimitet, 
sexualitet och 
känsla av 
förlägenhet, 
större vikt 
bör läggas på 
temat 
sexualitet när 



 

 
 

satisfaction in 
each area and 
what is the 
relative 
importance of 
each area to 
their overall 
quality of 
life.  

man tar en 
patients historia. 
Sjuksköterskor 
bör utbildas i 
kommunikations 
tekniker så att 
dem kan 
engagera 
patienter i en 
säker och 
terapeutiskt 
dialog om deras 
sexuella 
problem 
relaterade till 
diagnos av 
prostatacancer. 
SEIQoL-DW 
kan stödja 
kommunikation 
med patienter. 

86 % Maliski, 
S., 
Heilemann
, M., och 
McCorkle, 
R. 

Mastery of 
Postprostatecto
my Incontinence 
and Impotence: 
His Work, Her 
Work, Our 
Work. Oncology 
Nursing Forum. 
(2001). 

 

Databas: 
CINAHL 

 

Land: USA 

To describe 
couples’ 
experiences 
of 
postprostatect
omy 
incontinence 
and 
impotence.  

Kvalitativ.  Par arbetade för 
att hantera  
inkontinens och 
impotens efter 
prostataectomi i 
samband med 
att överleva 
cancer och 
upprätthålla en 
kärleksfull 
relation. 
Detta gav en 
unik mening till 
deras symtom 
och ledde 
paren till att 
värdera det 
faktum att 
männen levde 
samt 
arbeta mot att 
återta 
behärskning. 
Behärskning 
visade sig vara 
ett 
nyckelbegrepp 
från resultaten. 



 

 
 

78 % Burt, J., 
Caelli, K., 
Moore, K., 
och 
Anderson, 
M. 

Radical 
prostatectomy: 
men’s 
experiences and 
postoperative 
needs. Journal 
of Clinical 
Nursing. (2004). 

 

Databas: 
CINAHL 

 

Land: Canada 

The study 
sought to 
explore 
men’s 
experiences 
after radical 
prostatectom
y and 
whether they 
perceived 
their 
preoperative 
teaching 
adequately 
prepared 
them for 
postoperative 
recovery.  

Kvalitativ. Pre-och 
postoperativ 
undervisning är 
viktig och måste 
förbättras. 
Skriftlig 
information i sig 
är inte tillräcklig 
för att besvara 
nödvändiga 
frågor samt att 
skapa lugn. 
Uppföljning av 
telefonsamtal 
rekomenderas 
som ett sätt att 
främja 
anpassningen 
efter 
prostatectomy  

 

93 % Kelsey, 
S.G., 
Owens, J., 
och White, 
A. 

 The experience 
of radiotherapy 
for localized 
prostate cancer: 
the men’s 
perspective. 
European 
Journal of 
Cancer Care. 
(2004). 

Databas: 
CINAHL 

Land: England 

To examine 
the 
experiences 
of men 
treated with 
radiotherapy 
for localized 
prostate 
cancer.  

 En splittrad 
strategi för den 
samlade vård 
och behandling 
för män med 
prostatacancer, 
ett behov av 
att utvärdera 
information och 
identifiera 
förbättringsområ
den inom alla 
områden av 
praxis och en 
helhetssyn att 
granska varje 
aspekt av 
patientens resa. 



 

 
 

93 % Weber, B., 
Chumbler, 
N., 
Algood, 
C., 
Roberts, 
B., och 
Mills, T. 

Urinary, Sexual, 
and Bowel 
Dysfunction and 
Bother after 
Radical 
Prostatectomy. 
Urologic 
Nursing. (2007).  

 

Databas: 
CINAHL 

 

Land: USA 

To assess the 
relationships 
between 
postradical 
prostatectom
y urinary, 
sexual and 
bowel 
dysfunction, 
and the 
resultant 
bother to 
determine 
which of the 
physical 
dysfunctions 
bothers men 
the most.  

Kvalitativ. Med tanke på 
olika 
behandlingsalter
nativ för 
prostatacancer, 
män som 
genomgår 
radikala 
prostatektomi 
beslutar först att 
fysisk 
dysfunktion är 
värt fördelarna 
av förbättrade 
sannolikheten 
för överlevnad, 
men 
de göra detta 
utan stor 
kännedom 
av de 
associerade 
besvären. 
Patienter 
bör informeras 
om övergående 
och 
obevekliga 
fysiska symtom 
samt 
associerade 
besvär som 
produceras från 
radikal 
prostatektomi. 



 

 
 

86 % Milne, J., 
Spiers, J., 
och 
Moore, K. 

Men’s 
experiences 
following 
laparoscopic 
radical 
prostatectomy: 
A qualitative 
descriptive 
study. 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 
(2007). 

 

Databas: 
CINAHL 

 

Land: Canada 

To explore 
what men 
experience 
following 
laparoscopic 
radical 
prostatectom
y and how 
adequately 
their pre- and 
postoperative 
needs are 
being met.  

Kvalitativ.  Män är inte bara 
villiga utan 
också angelägna 
att prata om 
känsliga 
problem som 
inkontinense 
och erektil 
dysfunktion. Det 
är viktigt att 
hälso-
sjukvården har 
en aktiv roll att 
hålla en öppen 
diskussion, lära 
sig om resurser 
som för 
närvarande är 
tillgängliga, och 
undersöka 
områden där 
patienterna är 
otillfredställda 

 

Bilaga 4. Artikelanalys 

Original Översättning Kondensering  Kod Subkategori Kategori 

The need to 
urinate more 
frequently, 
coupled with 
the inability 
to control 
this need, 
was a great 
source of 
frustration 

Harden et al. 
(2002)  
Sid. 704 

Behovet av att 
kissa oftare, i 
kombination 
med en 
oförmåga att 
kontrollera 
detta behov, 
var en stor 
källa till 
frustration 

Kombinationen 
av att kissa 
oftare och 
oförmågan att 
kontrollera det 
var en stor 
frustrationskäll
a.  

Inkontinens
besvär var 
en stor källa 
till 
frustration.  

- Inkontinens 



 

 
 

Some 
initially 
stated that 
erectile 
dysfunction 
was no 
problem 
because of 
their age, 
indicated 
that, at a 
certain age, 
sexual 
function 
shouldn’t 
matter to 
them… 

 

Burt et al. 
(2005) 
Sid. 887 

 

Några uppgav 
inledningsvis 
att erektil 
dysfunktion 
inte var något 
problem på 
grund av deras 
ålder, de 
menade att, vid 
en viss ålder, 
bör sexuell 
funktion inte 
spela någon 
roll…  

 

Erektil 
dysfunktion 
påverkar inte 
vissa män 
pågrund av 
deras ålder 

 

Påverkan av 
erektil 
dysfunktion 
är 
ålderrelatera
t. 

 

Sexuell 
dysfunktion 

Inkontinens 

Male group 
members 
talked about 

feeling 
incomplete; 
men grieved 
the loss of an 
integral part 
of 

their 
marriage.  

 

Harden et al. 
(2002) 
Sid. 705 

 

De manliga 
gruppmedlem
marna talade 
om 
att känna sig 
ofullständiga, 
män sörjde 
förlusten av en 
integrerad del 
av 
deras 
äktenskap. 

Männen kände 
sig 
ofullständiga 
och sörjde 
förlusten av en 
integrerad del 
av äktenskapet.  

Relationen 
påverkas av 
impotensen.  

Påverkan på 
relationer 

Inkontinens 



 

 
 

Participants 
expressed 
hatred of the 
catheter and 
reffered to it 
repeatedly as 
the worst part 
of the 
prostectomy 
experience 

 

Burt et al. 
(2005) 
Sid. 886 

 

Deltagarna 
uttryckte hat 
av katetern och 
hänvisade till 
det upprepade 
gånger som 
den värsta 
delen av 
prostatectomin 

 

Männen 
utryckte hat 
mot katetern 
och såg den 
som den värsta 
delen av 
behandlingen 

Katetern var 
den värsta 
delen av 
behandlinge
n. 

Att ha kateter Inkontinens 

I begun to 
have hot 
flashes and I 
found I 
couldn’t tell 
anybody; It 
was strictly 
between me 
and myself, I 
couldn’t even 
tell my best 
friends. I felt 
like it was a 
woman’s 
thing, not a 
man’s thing. 
I didn’t 
realize how 
bad hot 
flashes were 
until I started 
getting them.  

 

Burt et al. 
(2005) 
Sid. 888 

 

”Jag börjat få 
värmevallning
ar och jag 
upptäckte att 
jag inte kunde 
berätta för 
någon, det var 
helt mellan 
mig och mig 
själv, jag 
kunde inte ens 
berätta för 
mina bästa 
vänner. Jag 
kände att det 
var en kvinnas 
sak, inte en 
mans sak. Jag 
insåg inte hur 
illa 
värmevallning
ar var förrän 
jag började få 
dem”. 

Jag började få 
värmevallninga
r och jag 
märkte att jag 
inte kunde 
berätta för 
någon, inte ens 
berätta för 
mina bästa 
vänner, det var 
en kvinnas sak 
inte en mans 
sak. 

Värmevallni
ngar 
inverkar 
negativt på 
mannens 
maskulina 
självbild. 

- Maskulinite
t  

 

 



 

 
 

 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	TEORETISK REFERENSRAM
	Livsvärld
	Lidande


	SYFTE
	METOD
	Urval
	Analysmetod

	RESULTAT
	Inkontinens
	Sexuell Dysfunktion
	Påverkan på Relationer
	Att ha Kateter

	Maskulinitet

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATSER
	REFERENSER
	BILAGEFÖRTECKNING

