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Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Det 
finns flera olika behandlingar för sjukdomen varav radikal prostatektomi är den 
vanligaste. Både sjukdomen och behandlingen medför att männens liv förändras mer 
eller mindre. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur männens liv förändrades efter 
radikal prostatektomi. Metod: En systematisk litteraturstudie av kvalitativa artiklar 
utfördes. Syftet i studien besvarades genom att åtta vetenskapliga artiklar valdes ut som 
sedan analyserades efter Graneheim och Lundmans analysmodell. Resultat: I resultatet 
framgick att männens liv förändrades efter att de genomgått radikal prostatektomi. De 
förlorade kontrollen över urinblåsan, sexualiteten förändrades, de levde med ständig oro 
och ångest samt de hade behov av att bevara relationerna till sina närstående. Slutsatser: 
Mer vårdvetenskaplig forskning behöver belysa hur radikal prostatektomi förändrar 
männens liv. Möjligtvis skulle det hjälpa sjuksköterskan i arbetet med att förebygga 
männens lidande som uppstår i samband med sjukdomen och behandlingen. 
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INLEDNING 
Begreppet cancer är ett samlingsnamn på de cirka 200 sjukdomar som utvecklas 
tillföljd av okontrollerad celltillväxt i kroppen. Specifikt för varje cancerform är 
att sjukdomarna startar i olika målorgan. Trots detta har cancerformerna många 
gemensamma drag, bland annat är uppkomstmekanismerna ofta multifaktoriella. 
De vanligaste faktorerna som ökar risken för cancer är livsstilsfaktorer, ärftlighet, 
virus, cancerogena ämnen, radioaktiv strålning och hormoner. Framförallt 
livsstilsfaktorer som rökning, övervikt, fysisk inaktivitet och hög 
alkoholkonsumtion ökar riskerna för att drabbas av cancer (Strang, 2006; SOU 
2009:11). Cancer är en av de folksjukdomarna som ökar mest i Sverige och 
ungefär 350000 människor har eller har haft en cancerdiagnos. Orsaken till att 
cancersjukdomarna ökar är att människan idag lever längre. Den ökade 
medellivslängden är ett resultat av den sociala välfärdspolitiken och att de 
medicinska kunskaperna om olika sjukdomstillstånd har ökat under det sista 
seklet. Att medellivslängden ökar är positivt på ett sätt för samhället, men det 
leder även till att fler individer i samhället drabbas av cancersjukdomar (Ågren, 
2003; Strang, 2006). Trots cancerforskningens framsteg behöver fler områden 
kring cancer belysas. De områden som främst behöver utforskas mer rör 
omvårdnaden och omhändertagandet av patienterna. Framförallt är det 
patienternas upplevelser av livet efter cancersjukdomen och behandlingen som 
behöver belysas mer. Ökade kunskaper inom detta område kan leda till att 
patienterna kan förberedas bättre på det liv som väntar dem efteråt. För 
sjuksköterskan skulle dessa kunskaper kunna innebära att hon lättare kan ge 
patienten det stöd han eller hon är i behov av, både innan och efter behandlingen 
(Birgegård & Glimelius, 1998; SOU 2009:11). Ett område som inte har belysts 
mycket inom forskningen tidigare är hur män med prostatacancer upplever att 
deras liv förändras efter behandling med radikal prostatektomi. Tidigare forskning 
har mest inriktats på andra behandlingsformer eller på specifika komplikationer 
efter behandlingen. I denna studie har författarna därför valt att belysa hur 
männens liv förändras efter en radikal prostatektomi. 
 
BAKGRUND 

Prostatacancer  
I Sverige är prostatacancer en av de vanligaste cancerformerna och utgjorde år 
2007 cirka 35 % av alla de cancersjukdomarna som drabbade män. Varje år 
nyinsjuknar ungefär 10 000 män i cancerformen och cirka 2500 dör i eller till 
följd av sjukdomen. Statistik visar att det idag lever ungefär 70 000 män med 
diagnosen prostatacancer. Detta gör att sjukdomen räknas till en av våra stora 
folksjukdomar. Det är ovanligt att sjukdomen drabbar män i medelåldern, däremot 
stiger förekomsten av prostatacancer i de äldre åldersgrupperna. Ungefär var 
tredje man över 70 år har eller kommer att drabbas av prostatacancer någon gång i 
livet. Under de senaste 35 åren har antalet nyinsjuknande fall ökat. Troliga orsaker 
till denna ökning är att medellivslängden bland män har stigit samtidigt som 
forskning om prostatacancer har ökat, vilket har medfört att säkrare metoder har 
utvecklats för att fastställa diagnosen (Clarin, 2007; Johansson, 2009). Under de 
senaste decennierna är det framförallt utvecklingen av PSA-prov som har 
underlättat diagnostiken av prostatacancer. Problemet är däremot att proverna inte 
kan fastställa om tumören är av benign eller malign art. Om tumörens 
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svårighetsgrad inte kan fastställas är det även svårt att fatta beslut om hur vida 
sjukdomen skall behandlas eller ej. Benigna tumörer växer inuti prostatan och de 
brukar vanligtvis inte behandlas. Om tumören är av malign art och riskerar att 
sprida sig utanför prostatan bör patienten behandlas omedelbart för sjukdomen 
(Järhult & Offenbartl, 2006; Strang, 2006).  
 
Att få ett cancerbesked  
Många är idag medvetna om att cancersjukdomar är vanliga bland befolkningen; 
de flesta är däremot inte förberedda på att själva drabbas och därför kommer i 
regel alltid cancerdiagnoserna oväntat. När diagnosen bekräftats upplevs 
situationen alltid som ett trauma för den drabbade (Strang, 2006). Traumatiska 
krissituationer uppstår när människans psykiska situation hotas av yttre händelser. 
Dessa blir övermäktiga att hantera och därmed hotas individens fysiska existens, 
sociala identitet och trygghet av händelsen. När grundtryggheten i livstillvaron 
hotas av ett cancerbesked uppstår ofta en situation som blir svår att hantera för 
individen (Cullberg, 2003; Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 
2003). Detta blir en form av sjukdomslidande eftersom individen blir tvungen att 
konfronteras med allvaret i situationen. Denna form av lidande innebär att 
individen ofta får sina rädslor bekräftade genom diagnosen, vilket medför att 
dennes livsvärld ofta faller samman. Sjukdomslidandet är ofta starkt förknippat 
med människans livshållning och därmed även med det livslidande som berör hela 
människans liv. Livslidandet uppstår även i samband med att individen blir sjuk. 
Detta lidande berör istället hela människans varande i nuet och framtiden. 
Lidandet i sig påverkar alltid människans självuppfattning och dennes upplevelser 
av den subjektiva kroppen (Wiklund, 2003). Kriser som uppstår i samband med 
cancerbeskedet präglas ofta av starka känslomässiga reaktioner. Det är vanligt att 
den drabbade börjar funderar över existentiella ting som rör livet och döden. 
Vanligtvis har individen frågor om vilka behandlingar som finns samt frågor om 
prognosen för ett tillfrisknande (Birgegård & Glimelius, 1998). 
 
Behandling 
I Sverige är den vanligaste behandlingsformen för prostatacancer radikal 
prostatektomi. Behandlingen går ut på att prostatakörteln opereras bort genom ett 
kirurgiskt ingrepp. Ett problem med behandlingsformen är att den ofta orsakar ett 
stort lidande för männen i form av sidoeffekter som inkontinens- och 
impotensbesvär. En regel som brukar användas om inte tumörens svårighetsgrad 
kan fastställas vid prostatacancer är att behandlingen bör påbörjas först när 
männen får symtom av sjukdomen (Järhult & Offenbartl, 2006). Målet med att 
behandla sjukdomar är alltid att lindra lidandet samt möjliggöra ett fortsatt 
välbefinnande för individen. När sjukdomen behandlas kan tryggheten i 
individens livstillvaro därför återställas (Dahlberg et al., 2003). Det är således 
betydelsefullt att den drabbade informeras vid upprepade tillfällen om olika 
behandlingsalternativ och deras inverkan på livet efteråt, eftersom både 
sjukdomen och behandlingen innebär att vardagen förändras (Birgegård & 
Glimelius, 1998).  Att ställas inför olika behandlingsalternativ och därifrån fatta 
ett avgörande beslut om vilken behandling som skall genomgås är ett svårt val för 
många män. Vid prostatacancer försvåras ofta männens val av att de redan är 
rädda och överväldigade av cancerdiagnosen. Rädslan leder till minskad förmåga 
att koncentrera sig och ta till sig information. Följden blir att männen inte tar till 
sig all information och många uppfattar därför att de väljer den behandlingen som 
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läkaren anser vara den bästa (Harden et al., 2000). 
 
Livet efter behandlingen  
Det är vanligt att män som har behandlats för prostatacancer upplever att de lever 
vid sidan om sidoeffekterna av sjukdomen och behandlingen. Många känner sig 
oförberedda även fast de har hört talas om dem tidigare. De anser sig inte ha fått 
tid till att diskutera med vårdpersonalen om hur sidoeffekterna kan påverka deras 
liv (Harden et al., 2000). Männens nedsatta hälsa och potens är mest besvärande i 
livet efter behandlingen. Framförallt den nedsatta kontinensen och potensen 
medför att männen upplever att de inte finner någon mening i livet. Detta leder till 
att deras livskvalitet försämras avsevärt (Fan, 2002; Westman, Bergenmar & 
Andersson, 2006). En vanlig uppfattning bland männen är att deras livskvalitet 
kan förbättras av att de blir fria från inkontinens- och impotensbesvären som 
begränsar livet för dem (Willener & Hantikainen, 2005).  

Den förändrade livssituationen är ofta orsaken till att framtidsplaner och 
aktiviteter skjuts upp eller sätts åt sidan (Harden et al., 2000). Ofta har män som 
har genomgått behandling för prostatacancer svårt att tala om sina besvär med 
andra individer som inte har haft sjukdomen (Blank, 2008). Svårigheterna i 
livssituationen leder ofta till att männen istället får ett ökat behov av att tala med 
andra som befinner sig i samma situation. Att ta del av andras erfarenheter om 
sjukdomen och behandlingen är viktigt för männen. Andras erfarenheter lär 
männen att hantera problematiska situationer i livet som uppstår till följd av 
sidoeffekterna. Mötet med andra kan även leda till att männen upptäcker att deras 
egna livssituationer inte är så komplicerade som de trott. Ofta beror detta på att de 
möter män som befinner sig betydligt svårare livssituationer än dem själva 
(Jakobsson, Rahm-Hallberg & Lovén, 2000). 

Även anhörigas liv påverkas av männens förändrade livssituation, främst för att 
det blir ombytta roller i hemmet. Det som tidigare har varit en självklarhet för 
männen att utföra i hemmet är inte lika självklart för dem efter behandlingen. De 
anhöriga finns ständigt vid männens sida och får ofta hjälpa dem när 
problematiska situationer uppstår. För många män är detta en påfrestning eftersom 
de inte vill vara till belastning för sina anhöriga. Ofta undviker de att tala om sina 
besvär i hemmet på grund av rädslan för att bli lämnade. Denna rädsla grundar sig 
i att männen tror att människor i omgivningen känner olust till sjukdomen och 
dess komplikationer (Harden et al., 2000; Hedestig et al., 2003).  

Att livet är styrs av både sjukdomen och behandlingen är en vanlig uppfattning 
bland män som har drabbats av prostatacancer. De är ofta övertygade om att deras 
liv kommer att förkortas avsevärt. Det är vanligt att männen anser att de lever för 
dagen eftersom de inte vet hur deras liv kommer att se ut i framtiden (Fan, 2002; 
Hedestig et al., 2003). Connell, Baker och Munro (2007) anser att sjukvården 
borde lägga mer tid på att försöka stödja män som har genomgått behandling för 
prostatacancer eftersom det ökar deras chanser att återgå till ett normalt liv.  
 
SYFTE  
Syftet med studien var att belysa hur männens liv förändrades efter radikal 
prostatektomi.  
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METOD  
En systematisk litteraturstudie av kvalitativ forskning genomfördes för att besvara 
studiens syfte. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att en systematisk 
litteraturstudie bygger på artiklar eller annan relevant litteratur. All litteratur tas 
fram genom specifika sökstrategier för att därefter analyseras och sammanställas 
till ett enhetligt resultat.  Metoden underlättar tolkningen och sammanställningen 
av allt material i arbetet (a a). Artiklar med kvalitativa ansatser studerades, vilket 
innebär att informationen i artiklarna bygger på intervjuer, berättelser, reflektioner 
och upplevelser av verkligheten (Olsson & Sörensen, 2007). Kvalitativa artiklar 
användes i studien för att öka kunskaperna om hur männen upplever livet efter att 
de genomgått radikal prostatektomi. 
Litteratursökning och urval 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, Medline, och PubMed. 
Samtliga sökmotorer innehöll vetenskaplig litteratur inom omvårdnad, hälsa och 
medicin. Sökorden som användes vid litteratursökning var: Prostatic neoplasms, 
Prostatectomy, Life change events, Impotence, Urinary incontinence, Qualitative 
studies, Life experiences och Masculinity. Samtliga sökord användes i olika 
kombinationer (bilaga 1). 

Inklusionskriterierna som använts i urvalet av artiklar var: artiklarna i studien 
skulle vara publicerade tidigast år 2000 eller senare. Litteratur som inte var av 
intresse för syftet, sorterades därmed bort och endast den senaste forskningen 
inom området kunde plockas ut. Deltagarna i artiklarna skulle ha genomgått 
behandling med radikal prostatektomi för prostatacancer. Artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska eller svenska. Alla studier i artiklarna skulle även ha 
genomförts i Europa, Kanada eller USA eftersom dessa länder har kulturella 
likheter med varandra. Exklusionskriterierna som använts var: artiklarna fick inte 
ha en kvantitativ ansats samt att innehållet inte fick bestå av information som 
tagits fram genom medicinsk forskning. 

Kvalitetsgranskningen av artiklar utfördes efter Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall (bilaga 2). Artiklarna genomgick denna process för att 
kvalitetssäkra det material som utgjorde innehållet i studien. Enligt Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) värderas den vetenskapliga kvalitén i artiklarna 
utifrån ett bedömningsprotokoll som består av ett visst antal frågor som samtliga 
artiklar skall kunna besvara. Då artiklarna uppfyllde de graderingskrav som 
bedömningsmallen utgjorde ansågs artiklarna vara kvalitetsgranskade. 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna kan öka resultatets trovärdighet (a a). 
 
Analysmetod och genomförande 
Då samtliga artiklar (bilaga 3) kvalitetsgranskats sorterades de som blivit 
godkända och kvalitetsbedömda ut och sattes in i en pärm efter namn och 
nummerordning. Alla artiklar som var av intresse för studien analyserades enligt 
Graneheim och Lundman (2004) analysmodell. I steg ett lästes texten i artiklarna 
igenom ett flertal gånger för att en helhetsbild av innehållet skulle skapas. Detta 
utfördes enskilt för att skapa egna uppfattningar om vad artiklarna innehöll. 
Samtidigt som analysen av resultatinnehållet utfördes markerades de delar av 
texten som ansågs intressanta för studiens syfte. 
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I steg två delades texten in i mindre enheter, även omkringliggande text togs med 
för att inte budskapet i textens innehåll skulle gå förlorad. De markerade 
textavsnitten omvandlades därefter till meningsbärande enheter. Författarna 
diskuterade sedan igenom enheterna för att sortera ut de som ansågs kunna 
besvara syftet i studien. Meningsenheterna översattes därefter från engelska till 
svenska. I steg tre kondenserades meningarna utan att de förlorade sitt egentliga 
sammanhang. I steg fyra lästes de kondenserade enheterna igenom ett flertal 
gånger för att sedan kodas upp i samma ämnesgrupper. Kodsystemet som 
författarna valde att använda var att kort sammanfatta enheternas innehåll. 
Därefter sammanställdes de till olika huvud- och underkategorier som kom att 
utgör den del av resultatet som besvarade studiens syfte. Då grupperna 
sammanställts framkom fyra stycken kategorier och tre underkategorier. Analysen 
sammanställdes därefter i en tabell (bilaga 4). Detta gjordes för att författarna 
skulle få en överskådlig bild över vilka enheter som skulle besvara studiens syfte.  
 

RESULTAT 
I resultatet framkom fyra huvudkategorier och tre underkategorier som alla 
belyste männens olika upplevelser av hur livet kan förändras efter radikal 
prostatektomi. Följande kategorier utformades: Upplevelser av att ha förlorat 
kontrollen över urinblåsan med tillhörande underkategorier: Att ha en 
kvarliggande kateter, Att använda inkontinensskydd och Inkontinensbesvärens 
inverkan på sociala aktiviteter. De andra huvudkategorierna var: Upplevelser av 
den förändrade sexualiteten, Upplevelser av att leva med oro och ångest och 
Relationernas betydelse för männen. 
 
Upplevelser av att ha förlorat kontrollen över urinblåsan 
Att ha en kvarliggande kateter 
Efter operationen lämnade männen sjukhuset med en kvarliggande kateter i 
urinblåsan. De accepterade att de behövde katetern och var därför förberedda på 
skötseln av den (Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2004; Milne, Spiers & Moore, 
2007). Vanligtvis fick de män som levde i ett förhållande hjälp med skötseln av 
katetern. Andra valde däremot att sköta om den själva eftersom de ansåg att det 
var ett sätt att återta kontroll över livet. Trots att de var förberedda på de obehag 
som katetern kunde medföra blev de ändå överraskade och distraherade av de 
negativa komplikationerna som den orsakade. Därför ansåg de att katetern var den 
värsta upplevelsen av allt och att den överskuggade alla komplikationerna som 
uppstod till följd av operationen (Butler, Downe-Wamboldt, Marsh, Bell & Jarvi, 
2001; Burt et al., 2004).  

”I could not wait to get that catheter out. I hated that thing! I could 
have handled the operation but the catheter was a terrible thing – the 
worst thing about the whole experience! “(Burt et al., 2004, s. 886). 

De hade svårast att hantera komplikationerna av katetern och blev ofta frustrerade 
eller irriterade över att den orsakade smärtor, var obehaglig samt läckte urin. 
Samtliga män ansåg att katetern påverkade och begränsade deras aktivitetsnivå 
och att den var mer energikrävande än vad både sjukdom och behandling var 
tillsammans (Burt et al., 2004; Milne et al., 2007).  
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För dem flesta var det en befrielse när katetern avlägsnades eftersom det gav ett 
hopp om en väg tillbaka till ett normalt liv. Alla obehagliga upplevelser som 
katetern medförde försvann nästan helt efter att den tagits bort (Maliski, 
Heilemann & McCorkle, 2001; Walsh & Hegarty, 2010).  

Att använda inkontinensskydd  
Männen hade inte förväntat sig en total urininkontinens utan endast ett mindre 
läckage efter att katetern avlägsnats. Därför upplevde de inkontinensbesvären som 
en traumatisk upplevelse (Butler et al., 2001; Burt et al., 2004). Männen ansåg att 
inkontinensen var ett stort problem, framförallt för att det ledde till ett behov av 
inkontinensskydd. Många män försökte trots detta ändå undvika att använda 
inkontinensskydd. Detta berodde på att de ansåg att inkontinensskyddens komfort 
inte var anpassade för män (Milne et al., 2007). Flera män prövade ut ett flertal 
inkontinensskydd innan de slutligen fann den sort som passade dem bäst (Burt et 
al., 2004) Andra försökte finna egna lösningar till inkontinensskydd till exempel 
testade några av dem att använda kvinnors menstruationsbindor och andra 
provade att stoppa toalettpapper i kalsongerna (Milne et al., 2007).  

Många upplevde att det var obehagligt, skamligt och förnedrande att behöva 
använda inkontinensskydd framförallt i sociala sammanhang. De ansåg att risken 
för att ställa till med en pinsam scen ökade vid användandet (Phillips et al., 2000). 
Det som främst oroade männen var att omgivningen skulle upptäcka att 
inkontinensskyddet hade läckt igenom kläderna. Även urindoften från de våta 
inkontinensskydden var ett stort orosmoment (Hedestig, Sandman, Tomic & 
Widmark, 2005).  

” I thought some people were looking at me with a big bulge in my 
pants or something. It´s embarrassing; you know, you are a little self-
conscious about it. I would think, gee, I wonder if they could smell 
it.”(Butler et al., 2001, s. 285). 

Samtliga ansåg att livet påverkades negativt av inkontinensskydden. Trots detta 
fanns en delad uppfattning om att skydden var nödvändiga att använda. Utan 
dessa skulle männen inte kunna utföra några fysiska aktiviteter överhuvudtaget 
(Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2007). 

Inkontinensbesvärens inverkan på sociala aktiviteter 
Det var vanligt att männen anpassade sina liv efter komplikationerna som uppstod 
till följd av sjukdomen och behandlingen. Inkontinensen medförde att det var 
svårt för dem att upprätthålla sociala aktiviteter främst på grund av urinläckaget 
(Maliski et al., 2001). För att få kontroll över urinläckaget strävade männen efter 
att vara noga med att inte överkonsumera vätska och att klä sig rätt, vidare att 
undvika stress och sådana aktiviteter som ökade läckaget (Phillips et al., 2000; 
Hedestig et al., 2005).  

” I wouldn´t go any place, or stay any length of time if I didn´t have 
access to a wash room.”(Butler et al., 2001, s. 286) 

När urinläckaget var under kontroll försökte männen att återgå till sina normala 
aktiviteter i begränsad omfattning. Trots detta valde de ändå att lägga sina dagliga 
aktiviteter till platser där de visste att det fanns toaletter i närheten (Phillips et al., 
2000; Maliski et al., 2001). 
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Upplevelser av den förändrade sexualiteten 
Samtliga män var oförmögna att få erektion efter att de genomgått radikal 
prostatektomi (Phillips et al., 2000). Ett flertal ansåg att impotensen som drabbat 
dem inte var ett stort problem. De män som befann sig i en hög ålder var villiga 
att acceptera sin impotens för att deras sexuella begär ändå minskat med åren 
(Maliski et al., 2001; Oliffe, 2005). Männen som befann sig i medelåldern och 
genomgått radikal prostatektomi var däremot olyckliga över att ha drabbats av 
impotens. De ansåg sig själva vara för unga för att ge upp sexlivet i förtid (Burt et 
al., 2005).  

”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) 

Med tiden blev de sexuella besvären mer störande eftersom oväntade symtom 
uppstod. Det som ansågs vara mest bekymmersamt var att den sexuella lusten 
kvarstod samtidigt som de inte kunde få erektion (Burt et al., 2005; Hedestig et 
al., 2005; Oliffe, 2005). Flera män hade svårt att acceptera impotensen eftersom 
sex ansågs vara en viktig del i livet (Milne et al., 2007). Trots att 
cancersjukdomen i sig var svår att hantera medgav männen att de sexuella 
besvären var betydligt mer påfrestande och frustrerande än tillfrisknandet från 
sjukdomen (Burt et al., 2005). Detta väckte känslor som att känna sig stympad, 
svag, nedbruten och att inte vara en hel man. Självbilden förändrades och männen 
upplevde att deras manlighet försvann av impotensbesvären (Butler et al., 2001; 
Hedestig et al., 2005). 

”I feel, like a man who is mutilated. I´m only a half human because 
the desire and the ability for sexual activity is lost” (Hedestig et al., 
2005, s. 681). 

Trots alla motgångar hade männen en stark vilja och önskan om att återfå 
potensen. Detta berodde på att de blivit informerade av sina läkare om att deras 
potens förhoppningsvis kunde återkomma (Phillips et al., 2000). 

Upplevelser av att leva med oro och ångest 
Humöret hos männen blev instabilt, vilket kännetecknades av att de var 
lättirriterade eller på gränsen till deprimerade. En orsak till det förändrade 
stämningsläget var att de hade svårt att hantera känslor som följde sjukdomen och 
behandlingen. Stämningsläget påverkades dessutom av att återgången till ett 
normalt liv tog längre tid än vad männen hade förväntat sig (Phillips et al., 2000). 

” I think everybody has bits of feeling depressed. Especially when I 
had the major dribbling. I thought how long is this going on?” 
(Phillips et al., 2000, s. 168) 

Inkontinens- och impotensbesvären var ofta orsakerna till männens känslomässiga 
problem. Många upplevde att livet hade blivit en känslomässig kamp på grund av 
den förändrade livssituationen (Hedestig et al., 2005; Oliffe, 2005). De beskrev att 
inkontinens- och impotensbesvären var de mest bidragande orsakerna till deras 
ständiga oro, ångest och sorg (Butler et al., 2001; Burt et al., 2004).  
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Känslan av sorg var förknippat med förlusten av fysisk styrka och den växande 
oron var främst en följd av deras ständiga rädsla över att cancern skulle komma 
tillbaka (Hedestig et al., 2005; Walsh & Hegarty, 2010). Samtliga män hade en 
stark önskan om att återta kontrollen över sina livssituationer (Milne et al., 2007).  
För att hantera de känslomässiga problemen började männen utföra olika 
sysselsättningar. Detta fick dem att fokusera på andra saker än sjukdomen och 
dess komplikationer. Männen ansåg att aktiviteter av olika slag var det bästa 
hjälpmedlet i svåra situationer. Promenader ute i naturen eller att lyssna på musik 
hjälpte många att skingra tankarna (Phillips et al., 2000; Hedestig et al., 2005).   

” If you´re depressed, the only thing you can do is get up and get 
going” (Phillips et al., 2000, s. 168). 

Många undvek att umgås med vänner och bekanta eftersom de upplevde att det 
var lättare att släppa de inre tankarna på sjukdomen, framtiden och döden. Andra 
hade tvärtom ett starkt behov av sällskap eftersom de ansåg att de då fick det bästa 
stödet i svåra situationer (Hedestig et al., 2005).  

Den förändrade relationen  
Det var en självklarhet för männen att bevara familjerelationerna efter 
behandlingen. Stödet från anhöriga och närstående var en viktig del i deras 
återhämtningsprocess (Phillips et al., 2000; Walsh et al., 2010). Männen 
informerade därför sina närmaste om sjukdomen och behandlingen. Detta ökade 
deras förståelse för hur det var för männen att leva med följderna efter radikal 
prostatektomi (Hedestig et al., 2005). Då familjen fick en inblick i männens 
tillstånd stärktes relationerna mellan dem (Phillips et al., 2000).  

”After the operation I don´t take life for granted.”(Hedestig et 
al., 2005, s. 682) 

Många par ansåg att deras cancererfarenheter medförde att de inte längre tog 
varandra och livet förgivet efter behandlingen. Tiden tillsammans värdesattes 
högre och de utförde mer saker tillsammans som de alltid velat göra (Hedestig et 
al., 2005). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att besvara föreliggande studies syfte valde författarna att genomföra en 
systematisk litteraturstudie av artiklar med en kvalitativ ansats. Användandet av 
kvalitativa artiklar ökade författarnas förståelse och kunskaper om männens 
upplevelser av livet efter radikal prostatektomi. Artiklar med kvantitativ ansats 
användes inte i studien eftersom de inte innefattar några djupare analyser av 
enskilda individers upplevelser av livet. Om en empirisk undersökning skulle ha 
utförts hade förmodligen studiens syfte kunnat belysas ur ett bredare perspektiv 
kring männens livssituation efter radikal prostatektomi. Även författarnas 
förståelse skulle ha sett annorlunda ut eftersom de då inte skulle påverkats av 
andra forskares tolkningar. Då tidsmarginalen var begränsad fanns det ingen 
möjlighet att utföra en empirisk studie eftersom denna skulle varit betydligt mer 
tidskrävande. 
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Anledningen till att CINAHL, Medline och PubMed använts till artikelsökningen 
var att samtliga databaser innehöll artiklar inom det vårdvetenskapliga området. 
Sökorden som använts i databaserna vid litteratursökningen gav tillräckligt med 
träffar på relevanta artiklar till föreliggande studie. Om fler databaser och sökord 
skulle ha använts vid litteratursökningen skulle möjligtvis fler artiklar av intresse 
till föreliggande studie kunnat väljas ut. Inklusionskriterierna påverkade även 
litteratursökningen av artiklarna eftersom de inte fick vara publicerade före år 
2000. Skulle inte inklusionskriterierna haft denna begränsning hade förmodligen 
fler artiklar kunnat tas fram och därmed hade troligtvis resultatet påverkats.  

Alla artiklarna som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna 
kvalitetsgranskades sedan enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för 
kvalitativ metod (bilaga 2). Detta gjordes för att säkra artiklarnas kvalitet och 
deras trovärdighet som legat till grund för resultatet i studien. Hade en annan 
bedömningsmall använts skulle artiklarnas kvalitet med all sannolikhet bedömts 
annorlunda och därmed även påverkat urvalet av artiklarna. Analysmetoden som 
använts i studien grundades på Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys 
då författarna ansåg att den var lättförståelig och användbar. Eftersom artiklarna 
var skrivna på engelska kunde språkliga misstolkningar av texterna ha uppstått. 
Det var därför en fördel att vara två författare vid arbetet med artiklarna eftersom 
de då kunde diskuteras igenom texterna. Detta genererade till att misstolkningar 
av materialet kunde undvikas.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att männens liv förändrats på olika sätt efter att de genomgått 
behandlingen för prostatacancer med radikal prostatektomi.  
I kategorin Upplevelser av att ha förlorat kontrollen över urinblåsan framkommer 
det att männen ofta tyckte att kateterns komplikationer var den värsta upplevelsen 
efter operationen. Denna upplevelse uppstod för att männen blev förvånade över 
att besvären var svårare att hantera än vad de hade förväntat sig. Männen var 
främst irriterade över att komplikationerna begränsade deras aktivitetsnivå. Ett 
flertal studier bekräftar att vårdpersonalen inte informerar männen tillräckligt 
mycket om kateterns komplikationer och därför är de oförberedda på detta i sina 
nya livssituationer. Männens irritation över katetern orsakas främst av urinläckage 
och smärtor, vilket i sin tur begränsar deras vardagliga aktiviteter (Jakobsson et 
al., 2000; Fan, 2002). I resultatet framkommer det även att männen blev 
chockerade av inkontinensbesvären som uppstod efter det att katetern tagits bort. 
Reaktionen uppstod på grund av att de inte hade förväntat sig en total inkontinens 
i samband med avlägsnandet. Detta bekräftas av Fan (2002) som menar att alla 
män till en början har svårt att acceptera urininkontinens (a a). Resultatet visar 
även att inkontinensbesvären leder till ett ständigt behov av inkontinensskydd. 
Männen ansåg att detta var ett problem i deras nya livssituation främst för att de 
var oroliga över att individer i deras omgivning skulle upptäcka att de bar 
inkontinensskydd. Detta upplevdes som skamligt och förnedrande. Paterson 
(2000) menar att skamkänslorna hänger ihop med att männen inte vill blotta sin 
urininkontinens i sociala sammanhang. Wiklund (2003) beskriver att skamkänslan 
uppstår när individens självkänsla och värdighet är skadad. Den drabbade ställs 
inför ett vägval där han antingen måste välja mellan att undanfly lidandet som 
orsakar skammen eller fråga sig själv vad som är orsaken till lidandet (a a).  
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Vidare framkommer det i resultatet att de flesta ändå accepterade användandet av 
inkontinensskydd eftersom det ökade deras kontroll över urinblåsan. En ökad 
kontroll över urinblåsan medförde att de kunde upprätthålla sina fysiska 
aktiviteter i begränsad omfattning. Paterson (2000) styrker att detta kan ses som 
en acceptans av inkontinensbesvären och det är först då som männen försöker 
återgå till sina normala liv. Wiklund (2003) skriver att det är viktigt att öka 
individens kunskaper om åtgärder som kan vidtas när kroppsliga symtom uppstår 
eftersom individens trygghet då återställs (a a).  

Resultatet visar även att inkontinensbesvären hade en negativ inverkan på 
männens sociala aktiviteter.  För att få kontroll på läckaget anpassade de sina 
aktiviteter utifrån närheten till toaletter och de utförde inte saker som ökade 
urinläckaget. Även Connell et al. (2007) styrker detta då de beskriver att män ofta 
undviker platser där det inte är möjligt att utföra toalettbesök. Därmed begränsas 
deras möjligheter till att upprätthålla ett aktivt socialt liv.  

I kategorin Upplevelser av den förändrade sexualiteten framkom det att alla män 
var oförmögna att få erektion efter behandlingen. Upplevelserna av impotensen 
varierade mellan olika åldersgrupper. Blank (2008) bekräftar att i samband med 
impotensen försämras de yngre männens livskvalitet mer än hos dem äldre. Att 
äldre män inte berörs på samma sätt beror på att de ofta har tidigare erfarenheter 
av impotensbesvär (a a). Resultatet visade även att de sexuella besvären medförde 
att männen kände sig stympade, svaga och nedbrutna, vilket i sin tur ledde till att 
deras självbild och manlighet förändrades. Två studier beskriver att förlusten av 
den sexuella funktionen var det största hotet mot männens självkänsla och 
manlighet. För män är sexualiteten sammankopplad med maskulinitet och att 
kunna tillfredställa sin partner. Att inte kunna tillfredställa sin partner är den mest 
bidragande orsaken till deras förändrade självbild och manlighet (Huges, 2000; 
Fan, 2002).  

I kategorin Upplevelser av att leva med oro och ångest framkommer det att 
komplikationerna fick männen att uppleva livet som en känslomässig kamp. Även 
förväntningar om att tillfriskna snabbare och oro över framtiden var bidragande 
orsaker. Inkontinens- och impotensbesvären var de mest bidragande orsakerna till 
deras oro, ångest och sorg. Connell et al. (2007) menar att känslor som frustration 
och ångest är vanligt i samband med inkontinens- och impotensbesvär (a a). 
Sidoeffekterna av sjukdomen och behandlingen leder ofta till att den drabbade 
förlorar kontrollen över livssituationen. Det är främst den förlorade kontrollen 
över kroppen som är orsaken till nedstämdhet och depression (Maliski, Heilemann 
& McCorkle, 2002; Westman et al., 2006).   

Dahlberg et al. (2003) menar att individen lever genom den subjektiva kroppen 
och varje förändring i den medför att individens tillgång till livet blir begränsad. 
Detta blir extra tydligt då människan drabbas av ett lidande som ångest eller oro (a 
a). Vidare framkommer det i resultatet att männen försökte få kontroll över sina 
känslor genom att sysselsätta sig med olika aktiviteter. Detta fick dem att fokusera 
på annat än sjukdomen och dess följder. Hedestig et al. (2003) menar att män som 
har- eller har haft prostatacancer ofta använder sig av olika coping-strategier vid 
svåra känslomässiga situationer. Genom att sysselsätta sig lyckas de ibland återta 
kontrollen över livssituationen och detta leder till att de finner en mening i livet. 
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I kategorin Hur relationen förändras framgår det att stödet från närstående var 
viktigt eftersom det stärkte männen i deras nya situation. Att informera närstående 
om sjukdomen ansågs vara viktigt eftersom det ökade de närståendes förståelse 
för hur det var att leva med följderna efter sjukdomen och behandlingen.  

Willener och Hantikainen (2005) styrker detta i sin studie där de beskriver att 
stödet från närstående är betydelsefullt för männen eftersom det hjälpte dem att 
hantera svåra situationer i livet (a a). Vidare framkommer det i resultatet att 
relationerna förstärktes till följd av cancererfarenheter för att de började värdesätta 
alla stunder i livet tillsammans. Harden et al. (2002) bekräftar att 
cancererfarenheterna påverkar livet både på ett negativt och positivt sätt. De 
positiva erfarenheterna av sjukdomen är främst att relationerna förstärks och de 
negativa erfarenheterna är sidoeffekterna av sjukdomen och behandlingen. 
 
SLUTSATSER 
Studien visar på att män som behandlas för prostatacancer med radikal 
prostatektomi ställs inför ett flertal olika utmaningar i den nya livssituationen.  
Det är främst den förlorade kontrollen över kroppen som medför svårigheter i 
vardagen. Under studiens gång har författarna upptäckt att det finns brister i 
sjukvårdspersonalens kunskaper om hur livet förändras av behandlingen. Det 
läggs heller inte tillräkligt med tid på att förmedla pre- och postoperativa 
information till männen om hur livet kan förändras efter radikal prostatektomi. 
Om mer forskning inom vårdvetenskap hade belyst detta hade förmodligen 
sjuksköterskans kunskaper och förståelse ökat. Genom att göra sjuksköterskan 
medveten om hur livet kan se ut efter en radikal prostatektomi skulle han eller hon 
i god tid kunna hjälpa männen att förebygga det sjukdoms- och livslidande som 
uppstår till följd av sjukdomen och behandlingen.  
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Databas:  
CINAHL 

Sökord Träffar Valda träffar 

# 1 Prostatic Neoplasms 6522 - 
# 2 Prostatectomy 1094 - 
# 3 # 1 + # 2 569 - 
# 4 # 3 + Life Change Events 2 1 
# 5 # 2 + Life Experiences 3 1 
# 6 # 3 + Impotence 64 - 
# 7 # 6 + Urinary Incontinence 29 1 
# 8 # 2 + Qualitativ Studies 23 2 
# 9  # 3 + Masculinity 2 1 

 

 

Databas: 
Medline 

Sökord Träffar Valda träffar 

# 1 Prostatic Neoplasms 68915 - 
# 2 Prostatectomy 16642 - 
# 3 # 1 + # 2 8674 - 
# 4 # 3 + Life Change Events 3 1 
# 5 # 3 + Urinary Incontinence 516 - 
# 6 # 5 + Erectile Dysfunction 206 - 

 

 

Databas: 
PubMed 

Sökord Träffar Valda träffar 

# 1 Prostate Cancer 85041 - 
# 2 Radical Prostatectomy 10677 - 
# 3 # 1 + # 2 8897 - 
# 4 # 3 + Life Experiences 110 - 
# 5 # 4 + Qualitative Research 4 1 
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2 
 

 

 

 

Bilaga 2: Kvalitetsbedömningsmall 
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Burt, J., Caelli, 
K., Moore, K., 
& Anderson, M. 

Radical 
prostatectomy: 
men´s experiences 
and postoperative 
needs. Cancer 
Nursing (2005)  

Att undersöka 
männens 
upplevelser efter 
radikal 
prostatektomi och 
hur de uppfattade 
den pre-operativa 
undervisning på 
sjukhuset. 

Kvalitativ Den skriftliga och 
muntliga 
informationen innan 
operationen 
främjade ej männens 
hantering av 
sidoeffekterna.  
Männen ansåg att 
intervjuerna i 
studien hjälpte dem 
att hantera deras 
känslomässiga 
problem bättre.  

 

Butler, L., 
Downe-
Wamboldt, B., 
Marsh, S., Bell, 
D., & Jarvi, K. 

Quality of life post 
radical 
prostatectomy: A 
male perspective. 
Urologic Nursing 
(2001) 

Att undersöka hur 
inkontinens och 
impotens påverkar 
livskvalitet hos 
män med 
prostatacancer. 

Kvalitativ Olika faktorer 
påverkade männens 
livskvalitet efter att 
de genomgått 
radikal 
prostatektomi. 
Männen ansåg att 
det var viktigt för 
dem att få 
information om 
sidoeffekterna innan 
operationen.  

 

Hedestig, O., 
Sandman, P-O., 
Tomic, R., & 
Widmark, A. 

Living after radical 
prostatectomy for 
localized prostate 
cancer: A 
qualitative analysis 
of patient 
narratives. Acta 
Oncologica (2005) 

Att utforska 
männens 
upplevelser av 
livet efter 
behandling med 
radikal 
prostatektomi för 
lokaliserad 
prostatacancer.    

Kvalitativ Sidoeffekterna av 
behandlingen ledde 
till att männen 
upplevde att de har 
förändrats. De 
strävade efter att 
återta kontrollen 
över kroppen och 
sina liv igen. Detta 
hanterades på olika 
sätt av männen i 
studien. 

Bilaga 3: Presentation av artiklar till resultatet 

Författare Titel/ Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitets 
grad 

Grad 1 (91%) 

Grad 1 (96%) 

Grad 1 (85%) 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maliski, S.L., 
Heilemann, 
MS., & 
McCorkle, R. 

Mastery of 
prostatectomy 
incontinence and 
impotence: His 
work, her work, 
our work. 
Oncology Nursing 
Forum (2001) 

Att beskriva mäns 
och deras partners 
erfarenheter av 
inkontinens- och 
impotensbesvär 
efter radikal 
prostatektomi. 

Kvalitativ Det kräver mycket 
arbete för att klara 
av att hantera 
inkontinensen och 
impotensen. 
Männen lärde sig att 
konfrontera och 
acceptera 
inkontinensen och 
impotensen. Fruarna 
stöttade och lugnade 
männen. 
Tillsammans 
utarbetade de nya 
rutiner och deras 
cancererfarenheter 
stärkte därmed deras 
förhållande.   

Milne, J., 
Spiers, J., & 
Moore, K. 

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

Att undersöka 
männens 
upplevelser av 
livet efter radikal 
prostatektomi och 
hur väl deras pre- 
och postoperativa 
behov 
tillgodosågs. 

 

 

 

 

Kvalitativ Männen hade aktivt 
sökt information 
före operation men 
verkade ändå 
oförberedda på 
intensiteten av alla 
obehag. De ansåg att 
det hjälpte dem att 
ta del av information 
från män som 
tidigare hade haft 
prostata cancer.   
 

Oliffe, J. Constructions of 
masculinity 
following 
prostatectomy -
induced impotence. 
Social Science & 
Medicine (2005) 

Att undersöka hur 
männen upplever 
impotens efter 
radikal 
prostatektomi. 

Kvalitativ Männen väljer att 
utföra operationen 
trots att de förlorar 
sin potens, vilket 
påverkar deras 
sexualitet och 
manlighet. 

Bilaga 3: Presentation av artiklar till resultatet 

Författare Titel/ Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitets 
grad 

Grad 1 (85%) 

Grad 1 (94%) 

Grad 1 (80%) 
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Philips, C., 
Gray, R.E., 
Fitch, M.I., 
Labrecque, M., 
Fergus, K., & 
Klotz, L. 

Early postsurgery 
experience of 
prostate cancer: 
Patient and 
spouses. Cancer 
Practice (2000) 

Att utforska 
männens och 
deras partners 
upplevelser av 
livet den första 
tiden efter 
operationen.  

Läkarens besked om 
sjukdomens 
svårighetsgrad 
påverkade männens 
cancerupplevelser. 
Männens anhöriga 
hjälpte dem att 
hantera svåra 
situationer som 
uppstod i livet efter 
behandlingen.   
De trodde att 
sidoeffekterna var 
temporära och de 
hoppades att de 
skulle försvinna 
med tiden. 

Kvalitativ 

Walsh, E., & 
Hegarty, J. 

Men’s experiences 
of radical 
prostatectomy as 
treatment for 
prostate cancer. 
European Journal 
of Oncology 
Nursing (2010)  

Att undersöka 
männens 
upplevelser av 
behandling för 
prostatacancer. 

Kvalitativ Männen upplever att 
stöd och information 
är en viktig del av 
återhämtningsproces
sen efter att de 
genomgått ingreppet 
med radikal 
prostatektomi.  

 

Bilaga 3: Presentation av artiklar till resultatet 

Författare Titel/ Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitets 
grad 

Grad 1 (91%) 

Grad 1 (92%) 
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Original Översättning Kondensering Kod Kategori Subkategori 

The catheter and 
it´s effect on their 
lives absorbed a 
great deal of their 
attention and 
energy, rather 
than the surgery, 
the cancer or their 
recovery. 

Burt et al. (2005) 
sid. 886 

 

Katetern och dess 
inverkan på 
männens liv 
krävde mer 
uppmärksamhet 
och energi av dem 
än vad 
operationen, 
sjukdomen och 
återhämtningsproc
essen gjorde. 

Katetern tog mer 
uppmärksamhet 
och energi än vad 
operationen, 
sjukdomen och 
återhämtningen 
gjorde. 

Katetern är 
mer 
energikräv
ande än 
sjukdomen 
och 
behandling
en.  

 

 

 

Att ha en 
kvarliggande 
kateter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser 
av att ha 
förlorat 
kontrollen 
över 
urinblåsan 

 

 

 

Att använda 
inkontinens- 
skydd 

Inkontinen
sskydd 
upplevdes 
som 
skamligt 
och 
förnedrand
e. 

Skamligt och 
förnedrande att 
behöva använda 
tjockare 
inkontinensskydd. 
Risken för att 
ställa till med en 
pinsam scen 
ökade. 

De kom ihåg den 
tidigare 
förödmjukelsen 
och skammen 
över att behöva 
använda tjockare 
inkontinensskydd 
och oron över att 
behöva ställa till 
med en scen. 

They remembered 
the early indignity 
and 
embarrassment of 
having to wear 
thicker pads and 
concerns about 
dribbling and 
making a mess. 

Phillips et al. 
(2000) sid. 169 

De sociala 
aktiviteterna 
begränsades på 
grund av männens 
rädsla för 
urininkontinensen 

Rädslan för 
inkontinensen 
begränsar de 
sociala 
aktiviteterna 

Inkontinen
sen 
begränsar 
deras 
sociala 
aktiviteter   

 

 

Inkontinens-
besvärens 
inverkan på 
sociala 
aktiviteter    

Social activities 
were also 
restricted due to a 
fear of urinary 
incontinence. 

Butler et al. 
(2001) sid. 286 

Bilaga 4: Exempel på analysmetod 


	Inklusionskriterierna som använts i urvalet av artiklar var: artiklarna i studien skulle vara publicerade tidigast år 2000 eller senare. Litteratur som inte var av intresse för syftet, sorterades därmed bort och endast den senaste forskningen inom omr...
	Kvalitetsgranskningen av artiklar utfördes efter Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall (bilaga 2). Artiklarna genomgick denna process för att kvalitetssäkra det material som utgjorde innehållet i studien. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (200...
	I steg två delades texten in i mindre enheter, även omkringliggande text togs med för att inte budskapet i textens innehåll skulle gå förlorad. De markerade textavsnitten omvandlades därefter till meningsbärande enheter. Författarna diskuterade sedan ...
	Att ha en kvarliggande kateter Efter operationen lämnade männen sjukhuset med en kvarliggande kateter i urinblåsan. De accepterade att de behövde katetern och var därför förberedda på skötseln av den (Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2004; Milne, Spier...

