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Sammanfattning 

Bakgrund: Prostatektomi är en av de vanligaste behandlingar mot prostatacancer. En av 
biverkningarna som majoriteten av de män som går igenom ingreppet är urininkontinens. 
Syfte: Att belysa hur det är att leva med urininkontinens efter en prostatektomi på grund av 
prostatacancer.  Metod: Det är en kvalitativ litteraturstudie baserad på nio artiklar som 
analyserades utifrån Graneheim och Lundmans modell. Resultat: Män med urininkontinens 
upplever sitt tillstånd ovärdigt och skäms över att läcka urin. De hanterar sitt tillstånd genom 
att se det i ett större sammanhang och att prova sig fram med skydd. Slutsats: Att leva med 
urininkontinens upplevs vara besvärligt. Förändringarna i den kroppsliga funktionen påverkar 
på sättet att se sig själva och livet. Trots besvären finns dock hopp om försoning med sitt 
tillstånd. 
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INTRODUKTION 
De senaste åren har den mediala uppmärksamheten riktats mot ett par av de vanligaste 
cancersjukdomarna i vår tid, däribland prostatacancer, vars incidens uppnår 34 % enligt 
Socialstyrelsen (2007). Kirurgiskt borttagande av prostatakörteln är en av de vanligaste 
behandlingarna, med urininkontinens som vanlig bieffekt (Hunskaar, 2002).  Denna studie 
ska behandla hur det är att leva med urininkontinens efter nämnda ingrepp (även känd som 
prostatektomi). Urininkontinensen har rapporterats ge upphov för känslor som frustration, 
pinsamhet, och ilska (O’Connell, Baker, & Munro, 2007). För sjuksköterskor finns det behov 
att ha inblick i hur personer upplever ett tillstånd för att kunna anpassa vårdandet till 
individen.  
 
BAKGRUND 
Prostatacancer 

Männen som diagnostiseras av prostatacancer är ofta äldre, största delen är över 50 år gamla, 
men även yngre kan drabbas. I Sverige dör cirka en femtedel av de insjuknade i 
prostatacancer (Andrèn, Garmo, Andersson, Johansson, & Fall, 2008). Att få en 
cancerdiagnos väcker många känslor (Barraclough, 1999). Bland annat kan de drabbade 
personerna uppleva chock, rädsla, oro och ilska. Initialt kan det vara svårt att ta in 
informationen, för att sen förneka och tvivla på diagnosen. Många upplever sorg och 
eventuellt acceptans (a. a.). Jonsson, Aus och Berterö (2009) visade i sin studie att män som 
blivit diagnostiserade med prostatacancer framför allt känner sorg. De blir fundersamma över 
livet, framtiden och söker in i sig själva för att reflektera kring sin situation. Många drar sig 
undan socialt och blir bitvis förvirrade och ambivalenta. De upplever en önskan att livet ska 
återgå till det normala.  
 
Prostatacancer är en lömsk sjukdom som är svårupptäckt, för de flesta män som insjuknar 
kommer det som en överraskning. Sjukdomens symtom brukar innefatta urinträngningar, 
svag stråle, behov av upprepad nattlig vattenkastning och ibland blod i urinen (Adami, m.fl. 
2006). För många drabbade uppkommer inga symtom förrän cancern spridit sig exempelvis 
till ryggen, och vissa gånger finns inga andra symtom än trötthet och viktminskning. Vid en 
misstänkt prostatacancer inleds en utredning vanligtvis med PSA-test (Prostataspecifikt 
antigen) först, beroende på resultat följs det med rektalpalpation och ultraljud med biopsi. 
Efter diagnostisering och metastasutredning diskuteras behandling. De behandlingar som 
finns är bland annat: symtomstyrd behandling och monitorering (expektans); kirurgisk 
behandling (radikal prostatektomi); strålbehandling; hormonbehandling (a. a.).  

Prostatektomi 

Prostatektomi är förstahandsbehandlingen hos män under 70 års ålder som blivit 
diagnostiserade med prostatacancer. Andelen drabbade som går igenom ingreppet är hög upp 
till 80 års ålder (Stattin, m.fl., 2007). 
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När prostatan avlägsnas följer biten av urinröret som prostatan sluter om och sädesblåsorna 
med. Ibland skärs närliggande nervtrådar som är viktiga för erektionsfunktionen. Även den 
inre slutarmuskeln som vanligtvis håller personerna kontinenta följer med, vilket innebär att 
det bara är yttre slutarmuskeln kvar som kan sluta tätt. Urinröret sys ihop med öppningen i 
urinblåsan. Patienten får efter operationen en kvarliggande urinkateter i ungefär två veckor 
(Adami, m.fl., 2006). Trots problem med både urininkontinens och impotens anser sig 
majoriteten av männen att de valt rätt och ångrar inte att de genomgått en prostatektomi. Efter 
tolv månader upplever inte männen längre att ingreppet i stora drag har någon större påverkan 
på livskvalitén (Braslis, Santa-Cruz, & Brickman (1995). 

Urininkontinens efter prostatektomi 

Majoriteten av personer som genomgått en prostatektomi blir urininkontinenta som resultat 
av behandlingen. Braslis, m. fl. (1995) visar att män med tiden upplever urininkontinens som 
ett större problem initialt än vad de upplever efter en tid. Problemen med att hålla tätt är värst 
till en början men förbättras med tiden, oftast sker snabbaste förbättringen under den första 
månaden efter ingreppet (Jønler, m.fl. 1996). Enligt Penson, m.fl. (2005), upplevde närmre 
hälften total kontinenskontroll, och mer än en tredjedel smärre problem ett år efter ingreppet. 
Även O’Connell, m.fl. (2007) visar att män ett år eller mer efter prostatektomin, anser att de 
eventuella besvär de har kvar med urininkontinensen inte längre ses som problem. En del av 
förklaringen till detta kan vara det som Bogren (1997) visar: att nästan hälften av dem män 
och kvinnor med denna typ av problem ser besvären som en del av åldrandet, ett naturligt 
steg i livet. 

En rad olika hjälpmedel och övningar anpassade för inkontinensen finns att tillgå, framför allt 
skydd av olika slag beroende på behov. Till exempel ”byxblöjor” används vid större läckage; 
uridom, som är som en kondom med slang som samlar upp urinen i en påse, kan vara 
opraktisk om användaren är väldigt rörlig, då den kan lossna (och fyller därmed inte sin 
funktion); enkla penisklämmor som klämmer ihop urinröret, men den är inte rekommenderat 
till användning under en längre tid på grund av risk för strikturer och fistlar (Kinn, 2002). För 
de män som utför bäckenbottenträning (även kallade Kegel-övningar) finns stora chanser för 
snabbare återhämtning av kontinensen. Män som utför bäckenbottenövningar har mindre 
behov av inkontinensskydd jämfört med män som inte utför dem (MacDonald, Fink, 
Hackabay, Monga, & Wilt, 2007). Det är således intressant för sjuksköterskan att kvinnor 
med inkontinensproblematiken är bättre informerade om dessa typer av övningar i högre 
utsträckning än män, (Bogren, 1997).  

Teoretisk referensram 

Livsvärld 

Livsvärlden är varje individs egna upplevda värld, det skulle kunna uttryckas att det finns lika 
många olika livsvärldar som personer i världen. I livsvärlden är där vi andas, upplever, 
känner, tänker och tycker. Det är människors verklighet som de känner den. Att utgå från ett 
livsvärldsperspektiv innebär att uppmärksamma denna livsvärlden, alltså personernas sätt att 
uppleva världen. Det handlar med andra ord inte om att objektivt betrakta personer och deras 
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omgivning, utan betrakta personer och dess omgivning genom personens upplevelser.  
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003).  

Lidande 

Eriksson (1994) menar att lidande inte är liktydigt med till exempel kroppslig smärta eller oro 
och ångest, men däremot kan innefatta det. Lidande är en del av livet, också en (ibland 
nödvändig) del av den naturliga utvecklingen.  

Det finns särskilda dimensioner som Eriksson (1994) pekar ut för betydelsen till begreppet 
lida: något är ont, negativt, som människan utstår. Det innefattar en kamp och något 
tillräckligt betydelsefullt för någon form av förändring, utveckling. Lidande är en förlust av 
något antingen konkret eller symboliskt, ett förtvinande. Eriksson kallar det ett döende. Dock 
nämns det att det finns en möjlighet till försoning, en ny enhet, ett nytt liv. En försoning 
innebär en förvandling till ett lyckligt slut där lidandet tillskrivits mening och inte 
nödvändigtvis eliminerats.   

Enligt Eriksson (1994) kan vad som helst orsaka lidande. Hon beskriver ett antal 
omständigheter som ofta förknippas med orsakande av lidande. Bland annat beskriver hon att 
kränkning av värdighet orsakar lidande. Att lida orsakar också kränkning av värdigheten, för 
att det är ovärdigt att vara i lidande. Det bildar en ond cirkel. Den som lider har ett behov att 
få sin värdighet bekräftad.  

Fördömelse orsakar lidande för att det är ett sätt att ogiltighetsförklara en människa. En annan 
omständighet som orsakar lidande är ensamhet. Ensamhet behöver inte betyda att en 
människa är själv. En människa kan ha många omkring sig och ändå känna sig ensam i sin 
situation, och tvärtom kan en människa vara själv utan att känna sig ensam (Eriksson, 1994).  

Människans motvilja till att lida resulterar i försök att lindra sitt lidande: 
 
”1. Förintelse av lidandet; människan försöker eliminera lidandet. 

2. Förakt för lidandet; människan försöker höja sig över lidandet. 

3. Flykt från lidandet; människan förnekar att lidandet finns och försöker fly eller springa 
undan det. 
4. Resignation i lidandet; människan har en fatalistisk, ödesbetonad, känslofattig inställning, 
då lidandet tas som ett givet oundvikligt ont.  

5. Ödmjukhet inför lidandet; människan försöker finna en mening med lidandet.” (Eriksson, 
1994, s. 72). 
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SYFTE 

Att belysa hur det är att leva med urininkontinens efter en prostatektomi på grund av 
prostatacancer. 

METOD 
 
Detta arbete är en litteraturstudie av artiklar med kvalitativ ansats. Det innebär en 
sammansättning artiklar som analyseras för att förstå människan i sin omgivning.  
 

Urval 
Artiklarna söktes på referensdatabaserna CINAHL och ELIN. På CINAHL användes följande 
Headings: Prostatectomy, Urine Incontinence, Qualitative Studies, Quality of Life, Life 
Experiences.  

På ELIN användes sökorden: Prostatectomy, Urinary Incontinence, Qualitative Study, 
Qualitative Studies, Quality of Life, Life Experiences, Lived Experiences, Experience.  

I sökresultatet fanns det dubbletter, antalet användbara studier hamnade på nio. Antalet 
artiklar var tillfredsställande och det upplevdes inget behov av att söka fler på andra 
referensdatabaser. Se sökresultat på Bilaga 1. 

Artiklarna (se Bilaga 2) granskades efter Willmans, Stoltz, Bahtsevanis (2006) protokoll för 
kvalitetsbedömnings av studier med kvalitativ metod för att styrka kvalitén. Se protokoll på 
Bilaga 3. 

Inklusionskriterier:  

Artiklarna skulle vara Peer reviewed, publicerade i en vetenskaplig tidskrift och max tio år 
gamla för att ha aktuellt material. De skulle vara tillgängliga i fulltext. Språken skulle vara på 
engelska, svenska, norska eller danska. Det skulle vara intervjustudier som handlade om att 
leva med urininkontinens efter en prostatektomi på grund av prostatacancer med fokus på 
personen som genomgått ingreppet.  

Exklusionskriterier: 

Studier som innefattade fler behandlingar än prostatektomi eller baserades på personer som 
genomgått prostatektomi på grund av andra orsaker än prostatacancer, till exempel godartad 
prostataförstoring. Studier som använde sig av specifika frågeformulär istället för djupgående 
intervjuer exkluderades. Samt studier som inte bedömdes uppnå tillräckligt god kvalité enligt 
Willmans, m.fl., (2006) protokoll. 

Analysmetod 

Analysen är baserad på Graneheim och Lundmans (2003) modell, där sex av stegen i 
modellen användes. I enlighet med modellen bestämdes först analysenheterna, alltså vad det 
var som skulle analyseras, i detta fall de valda artiklarna. Artiklarna skrevs ut och lästes 
igenom noggrant upprepade gånger för att få en tydlig helhetsbild. Det markerades 
meningsbärande enheter med markeringspenna och skrevs upp på datorn där de 
dubbelkollades för att säkerställa att de stämde överens med syftet. Därefter kondenserades 
enheterna, det vill säga, de förkortades utan att essensen togs bort samtidigt som de översattes 
till svenska. Vidare skrevs de kondenserade enheterna om för att bli mer greppvänligt och 
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hanterbart, och etiketterades till slut med en kod. Koderna skrevs ut på textremsor och lades 
ut på en stor yta för bättre överblick. Först framkom underkategorier, sedan huvudkategorier. 
Se Bilaga 4 för exempel på processen.  

Kategorier och underkategorier som trädde fram var följande: 

 

Känslor och upplevelser av urininkontinens 

- Initiala upplevelser 
- Långvariga upplevelser 
- Syn på urininkontinensen 
- Upplevelse gentemot stödmaterial 
- Påverkan på självkänsla 

 
Hanteringsstrategier för inkontinensen 

- Praktisk hantering 
- Mental hantering 

 
Kampen tillbaka 

 

Etiska överväganden 

Denna studie exponerar indirekt mäns intima privatliv i strävan att samla kunskap för att 
bättre hjälpa andra män i liknande situationer. Dock är risken minimal att männen kan 
utpekas personligen, då inga former av personuppgifter eller liknande uppges varken på detta 
arbete, eller de artiklar som refereras till.  

Eftersom denna studie är en analys av ett flertal intervjustudier, är detta tredje steget från 
intervjupersonernas egna ord. Det innebär att det skett en tolkning på en tolkning, som 
innebär en risk för förvrängning av essensen i det som uttrycktes av intervjupersonerna. Det 
hanterades genom att så största möjliga mån försöka förstå kärnan i resultatet under 
analysgenomförandet. Författaren är medveten, och vill uppmärksamma läsaren, att trots 
ansträngning kan feltolkning ha skett på grund av den mänskliga faktorn. 

 
RESULTAT 
Känslor och upplevelser av urininkontinens  

När urinkatetern avlägsnades upptäckte männen att de var inkontinenta. För en del män var 
detta helt oväntat, det fanns inte i deras värld att inkontinens ingick bland behandlingens 
bieffekter, upptäckten upplevdes som en chock. Vissa erkände att de blivit informerade, men 
att de vid tillfället inte varit i stånd att ta in och bearbeta informationen, på grund av att 
tankevärlden redan var upptagna med att bearbeta cancerdiagnostiseringen. Reaktioner hos 
vissa män kunde sträcka sig ända till att de kunde beskriva dagen som den värsta i deras liv 
(Moore, & Estey, 1999). Andra använde "traumatisk upplevelse" som beskrivning på den 
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första dagen av inkontinens (Butler, Downe-Wamboldt, Marsh, Bell, & Jarvi, 2001), som en 
informant beskrev nedan: 

"I felt miffed that I didn't know this, I was naive. I didn't expect any leakage and didn't know 
how to handle it." (Moore, & Estey, 1999, s. 1125) 

Det fanns de män som väntade sig problemen med kontinensen, men däremot tyckt att de 
varit emotionellt oförberedda för de många olika känslor som de reagerade med: från 
frustration, pinsamhet till optimism inför framtiden (Burt, Caelli, Moore, & Anderson, 2005).  

Att läcka urin förknippas mycket med känslan av skam. Att männen var inkontinenta var 
absolut inget de ville att omvärlden skulle veta. Moore och Estey (1999) beskrev en man som 
jobbade som lärare och såg mycket fram emot sin kommande pension. Han kände själv 
urinlukten från sig, men var inte säker på om omgivningen kände den lika tydligt, det hela var 
otroligt pinsamt. I samma studie uttryckte en av respondenterna ånger genom att berätta att 
han aldrig hade gått med på att göra ingreppet om han hade vetat om att det skulle bli "så 
här". En av männen hade också efter en veckas inkontinens känt sig så uppgiven att han inte 
kunde göra annat än att gråta vid köksbordet (a. a.). Även ilska har uttryckts av män i studien 
av Burt, Caelli, Moore och Anderson (2005). I studien skriven av Gray, Fitch, Phillips, 
Labrecque och Fergus (2000) ansåg männen att dessa upplevelser vara en privat angelägenhet 
som ingen annan förutom deras partner hade något med att göra.  

Männens oro över att de luktade urin, eller hade synliga fläckar på byxorna påverkade deras 
självbild, det fanns ständigt i deras medvetande (Butler, m.fl. 2001). De män som efter 8-10 
veckor fortfarande hade läckt betydligt, tyckte att det jobbigaste med inkontinensen var att de 
inte märkte av förbättringsprocessen som var långsam. Hoppet fanns fortfarande, trots 
frustration. Med det ständiga oroandet över att läcka och omhändertagandet av sig själv, 
började tillståndet med tiden kännas mycket tröttsamt (Phillips, Gray, Fitch, Labrecque, & 
Fergus, 2000).  

Skydden, särskilt de större byxskydden blev en symbol för misslyckande i hanteringen av 
urininkontinensen. De förknippades med att acceptera sitt tillstånd och ge upp strävan till ett 
värdigt liv. Smeknamnet för de större skydden, ”blöjor”, ses som en omyndighetsförklaring 
på bäraren. Eftersom de större skydden var relativt synliga även med ytterkläder på, var det 
svårt att ha på sig dem offentligt. En man som var i behov att använda de större byxskydden 
på kände sig inlåst i sitt eget hem (Burt, m.fl., 2005).  

"Well, yeah, I thought some people were looking at me with a big bulge in my pants or 
something. It's embarrising you know /.../." (Butler, m.fl., 2001, s285) 

 

Både svårigheterna med att hålla tätt, och risken att exponera sitt tillstånd för utomstående 
var faktorer som fick männens självförtroende bli sämre. Dessutom fick de ta emot 
stödmaterial (till exempel skydd, uridom) som de tyckte såg så patetiska ut att de bidrog till 
den dåliga självkänslan (Milne, Spiers, & Moore, 2007).  
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Männen kände sig reducerade som människor. Att vara urininkontinent begränsade deras 
frihet att leva sina liv som de ville, som de en gång brukade. Det upplevdes många 
förändringar i det vardagliga livet. Till exempel måste männen ha kontroll över hur mycket 
de dricker, och vad de dricker. Att konsumera koffein och alkohol valdes att undvikas av 
många, med tanke på risken för läckage drickandet medförde (Burt, m.fl., 2005). 
Utomhusvistelser innebar risker för att inte hinna till en toalett för att byta skydd och visa sig 
med synliga fläckar på kläderna (Milne, m.fl., 2007).  

De behövde alltid ha många saker i åtanke på grund av sitt tillstånd. Bland annat fanns det 
mycket som kunde utlösa inkontinens, som till exempel kallt väder, en full blåsa, att resa sig 
från en stol, hosta, nysa, fysisk ansträngning och stress (Hedestig, Sandman, Tomic, & 
Widmark, 2005).  

Följden till skammen och viljan att hålla tillståndet privat, var att männen ofta undvek sociala 
tillfällen. Detta innebar att de även kände sig reducerade som sociala varelser:  

"I am cut down. A large part of my life has disappeared, and I also have to wear absorbent 
pads and change my clothes often every day." (Hedestig, m.fl., 2005, s. 682) 

 

Hanteringsstrategier för inkontinensen 

När det kom till inkontinensskydd hade de flesta män strategin att prova sig fram; många 
experimenterade med skydd av olika storlekar och former tills det kändes bekvämt och 
funktionellt (Petry, m.fl., 2004). För att undvika att visa sig med fläckar på byxorna valde 
många män att ha på sig mörka kläder. Andra män som inte tyckte om skydden 
experimenterade med andra alternativ än de skydden som rekommenderades av hälso- och 
sjukvården. Till exempel kunde de använda vikta toalettpappersbitar i kalsongerna, eller dela 
sin partners trosskydd på hälften.  En man hade till och med gjort sin egen penisklämma 
gjord av polyeten och gummisnoddar (Milne, m.fl., 2008).  

För att tämja sin inkontinens anförtrodde sig många män till bäckenbottenträning. Det 
medförde bättre kontroll på ansträngingsläckage och troddes bidra till en snabbare 
återhämtning (Maliski, Mheilemann, & McCorkle, 2001). Det kunde beskrivas att männen 
utförde träningen "religiöst", för den utgjorde sådan betydelsefull förbättring (Milne, m. fl., 
2008). 

"I do it (Kegel exercise) very intensively, even during the night when I'm awake..." (Petry, 
m.fl., 2004, s. 509) 

Det fanns betydelse i ett kontaktnät, särskilt med andra män som var eller hade varit i samma 
situation tidigare. Detta gällde information utöver det som mottogs av hälso- och sjukvården 
och därför fick ta reda på själva. De kunde bland annat prata med vänner, finna kontakter på 
internet, gå med i stödgrupper. Det var på dets sätt som många kunde fråga sig till 
information om bäckenbottenövningar och andra tips till snabbare återhämtning (Maliski, 
m.fl., 2001).  
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En annan strategi var att planera sin dag. När männen skulle gå ut ur huset kände männen att 
de hade behov av säkerhet i sin inkontinens. Det innebar till exempel att kunna förutspå hur 
många skydd som de måste ha med sig en kväll ute, och hur lång tid de skulle klara sig 
mellan toalettbesöken. Det var inte förrän då de kände sig säkra nog att kunna ut och 
promenera, jobba och utföra andra aktiviteter (Petry, m.fl. 2004). 

Mycket fokus låg på att till exempel tänka på vilka kläder de ska ha på sig när det är kallt, 
undvika stressade situationer och där de måste utöva fysisk ansträngning (Hedestig, m.fl., 
2005).  

Den mentala hanteringen av urininkontinensen bestod mest av att sätta perspektiv på sitt 
tillstånd. Deras strävan i att bli bättre blev mer jordnära. Männen kände inte nödvändigtvis ett 
behov av att åter bli helt kontinenta, för att de skulle känna sig väl i sin situation räckte det 
med att känna kontroll. Det innebär att veta saker som när de skulle kunna läcka och hur 
mycket, helt enkelt för att undvika "olyckor" och inte exponera sig för personer de ansåg inte 
behövde veta något som deras tillstånd (Maliski, m.fl., 2001).  

En del män såg inkontinensen som ett överkomligt och temporärt tillstånd genom att sätta det 
i kontext med operationen och cancern. Då blev deras tillstånd en del av den läkande 
processen, omhändertagandet av sin inkontinens var en del av något större (Maliski, 
m.fl.,2001).  

Kampen tillbaka 

Det fanns hos de flesta män inte en tanke på att ge upp kampen om kontrollen på 
inkontinensen och därmed kontrollen på en del av deras liv. Det fanns en övergripande rädsla 
över att kontinensen inte skulle bli bättre. Burt, m.fl. (2005) beskriver rädslans existens trots 
märkbar förbättring under de första två tre veckorna. I studien av Milne, m.fl. (2008) vägrade 
män acceptera sin situation och fortsatte kämpa med övningar och hoppas på ett bättre liv.  

En ständig försäkran om att processen var på väg åt rätt håll var ett stort behov för att inte 
mista hoppet. Bekräftelsen var särskilt viktig för de med högre grad av inkontinens och 
långsammare process. 

Männen kunde märka minskning av urin i skydden kände de att processen är på väg åt rätt 
håll, det hjälpte dem att inte sluta hoppas (Moore, m.fl. 1999). Förutom att jämföra med sig 
själv behövde de även jämföra sig med andra i samma tillstånd, för att bekräfta sin framgång 
(Maliski, m.fl., 2001).  

Det sociala livet ansågs också vara viktigt för återhämtningen. Möjligheten att kunna fortsätta 
med tidigare sociala aktiviteter tolkas som ovärderligt för det upplevdes förbättra både 
mentala och fysiska hälsan. En av männen tyckte att sitt sociala liv var så viktigt för sin 
återhämtning att han inte gav upp stunderna då han drack kaffe med sina vänner, trots risken 
läckage (Burt, m.fl., 2005).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftesformuleringen ansågs av författaren vara invecklad. Idén till arbetet kom före det 
språkliga uttrycket till syftet, därför var det svårt att hitta ord som stämde överens med 
författarens tankar. Begrepp och uttryck som "belysa", "utreda", "beskriva", "att leva med" är 
väldefinierade med specifik betydelse. Det krävdes diskussion med handledare och kamrater 
för att hitta de begrepp som stämde överens med vad som tänkts från början. Till en början 
övervägdes "belysa upplevelsen av urininkontinens", men de ansågs för smalt och vidgades 
till "att leva med".  

Artiklarna som passade kriterierna hittades alla på databaserna CINAHL och ELIN. Det 
fanns möjlighet att söka på andra databaser, som Pubmed, men i och med att antalet artiklar 
bedömdes vara tillräckliga ansågs inte vidare sökning nödvändig. På CINAHL finns 
sökningsverktyget Headings som underlättar. Genom att använda sökorden Prostatectomy 
och Urine Incontinence som grund avgränsades sökresultaten till ämnet. Därtill användes 
sökord som betonade upplevelse och erfarenhet för att finna de kvalitativa intervjustudier 
som söktes efter. Med ELINs begränsade sökfunktioner blev resultaten ofta antingen många 
eller få, men motsvarande strategi med sökorden användes. Eftersom en funktion med 
rubrikssökning inte fanns tillgänglig, varierades sökorden (Life experience, Experience, Lived 
Experience, etc) mer. Risken med frånvaron av rubriksökning i ELIN är att de artiklarna med 
varianter på ord med samma eller liknande innebörd blir svårare att hitta. Det kan därför 
mycket väl finnas användbara artiklar på databasen som inte hittades för att sökordet inte 
hade den rätta böjningen eller att det fanns ett synonymt ord som inte söktes på.  

Ett alternativ till kravet att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext på internet, var att 
med hjälp av skolans bibliotek beställa in artiklarna. Enligt de riktlinjer i studiehandledningen  
räckte det med 8-10 artiklar för att få arbetet godkänt. Dessutom var tidsbrist en betydande 
faktor som också bidrog till att beställning fler av artiklar ej ansågs nödvändigt. Somliga 
artiklar inkluderade både patienter som gått igenom prostatektomi och strålbehandling. 
Resultaten i artiklarna skilde inte på vilken av grupperna som upplevde vad och var därför 
tvungna att exkluderas. När sökandet inleddes fanns inget skrivet kriterium om åldern. 
Däremot hade ett kriterium lagts till om artiklarna som hittades inkluderade män med ålder 
som starkt avviker från den ålder de flesta drabbade är enligt Andrén (2008), det vill säga 50 
år gamla och äldre. 

Att gå igenom protokollet för kvalitetsgranskning av Willman m.fl. (2006) för varje funnen 
artikel kunde vara besvärligt för att det i många fall var svårt att ta ställning till somliga 
svarsalternativ, särskilt till frågorna "Råder datamättnad?" och "Råder analysmättnad?" som 
fick besvaras med "Vet ej". Trots detta ansågs samtliga funna artiklar ha tillräckligt hög 
standard på övriga områden för att bli klassade som "Bra" eller i värsta fall "Medel". 

I analysen användes Graneheim och Lundmans (2003) modell. Den rekommenderar att 
tematisera kategorier, vilket valdes att inte göra för att författaren hade en klar bild över 
resultatet redan efter kategoriindelningen. Det har funnits problem med att döpa kategorierna. 



10 
 

De tidiga försöken ansågs inte kretsa kring människan och dess upplevelser. Med stöd av 
handledare och kamrater har kategorierna fått ett mer relevant perspektiv.  

Det finns en risk för påverkan av innebörd vid tolkningarna av de engelska texterna, vid 
osäkerhet har det diskuterats med utomstående för att få perspektiv och göra en så 
överensstämmande tolkning som möjligt.  

Resultatet i analyserade artiklar upplevdes överensstämma med varandra till hög grad. Även 
resultat i studier med samma tema som hittades med andra sökvägar hade mycket gemensamt 
med de som analyserades här (se resultatdiskussion). Därför tros inte att resultatet i denna 
studie hade sett olik ut om det hade inkluderats fler artiklar. 

Resultatdiskussion  

Resultatet i denna studie har visat att många män i analyserade artiklar upplevt sin 
urininkontinens obekväm överraskning (Butler, m.fl., 2001; Moore, & Estey, 1999). Detta 
överensstämmer med studien av Iyigun, Ayhan och Tastan (2009) vars studie på män som 
genomgått prostatektomi för prostatacancer, också beskrev upptäckten som en chock. Även i 
denna studie fanns det män som väntade sig att de skulle bli urininkontinenta efter ingreppet, 
men inte trodde de skulle ha så stora problem med läckaget som de visade sig ha.  

Skammen som upplevs förknippat med urinläckage bekräftas i flertalet artiklar (Burt, m.fl. 
2004; Phillips, m. fl., 2000; Moore, m.fl., 1999). Detta bekräftas av Paterson (2000) vars 
studie visar att de intervjuade männen känner en rädsla för att visa sig med fläckar på 
byxorna. Den offentliga exponeringen skulle orsaka en extrem känsla av skam, enligt de 
tillfrågade i studien (a. a.). Iyigun, m.fl. (2009) visar i sin studie att respondenterna upplever 
att det vore otroligt pinsamt att läcka urin även inför närmsta familjen.  

I resultatet framkom att det förelåg negativa associationerna till urinskydden (Burt, m.fl., 
2005; Milne m.fl.,  2008; Phillips, m. fl., 2000).  Detta bekräftas också hos respondenterna i 
studien av Horrocks, Somerset, Stoddat och Peters (2004). Nämnda studie behandlar 
visserligen personer som blivit urininkontinenta på grund åldrande, men upplevelserna 
gentemot skydden är dylika: de kände motvilja att använda skydd, de ansågs minska 
självständighet och ge sämre självbild. Detta var upplevelser särskilt representerade hos 
männen i studien.  

Iyigun m.fl. (2009) beskriver att majoriteten av männen i deras studie upplevde en stark 
social begränsning. Det var komplicerat att finna tillfällen för att möta vänner och gå formella 
ärenden. Personerna i Horrock's m.fl. studie (2004) kände också samma typ av sociala 
restriktioner. Dessa studier visar en upplevelse av reducering som människor som kan 
stämma väl överens med resultaten i denna uppsats.  

I en studie som beskriver män som blivit både strål- och kirurgbehandlade för prostatacancer, 
säger de sig kunna lära sig acceptera biverkningarna när de satt dem mot sitt sammanhang - 
cancern (Korfage, Hak, de Koning, & Essink-Bot, 2006). Det sättet att hantera sitt tillstånd 
psykiskt hittas också bland artiklarna i denna uppsats (Maliski, m.fl., 2001).  
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Egna lösningar för den praktiska hanteringen av urininkontinensen påvisade även Iyigun, 
m.fl. (2009). Utöver användandet av till exempel uridom och andra hjälpmedel från hälso- 
och sjukvården bestod dessa åtgärder också mycket användning barnblöjor och sina fruars 
trosskydd. 

Tolkningar utifrån Katie Erikssons teorier om lidande 

Tillståndet som urininkontinent kan ses som ett lidande som leder till förlust på både något 
konkret och symboliskt. Den konkreta förlusten är själva kontrollen som förlorats över 
kroppen. Det männen en gång hade, men inte längre har. Den symboliska förlusten 
urininkontinensen är förlusten av sin upplevda kropp männen kände innan upptäckten av att 
de var urininkontinenta. Även reduceringen av deras vardag och av dem som sociala varelser 
är en typ av döende som stämmer överens med Erikssons (1994) lidandeteori. Männen har 
beskrivits undvika eller vilja undvika sociala möten för att minimera riskerna att exponera sig 
i sitt tillstånd (Burt, m.fl., 2005; Moore, m.fl., 1999). De blir inte utsatta för fördomar och 
ogiltighetsförklaring av andra, som enligt Eriksson (1994) är en orsak till lidande, men 
upplever risken att bli det och därmed ändå lida. 

Känslan av omyndighetsförklarande som orsakades av skydden var en kränkning av 
värdigheten. Att kissa på sig (lukta urin, ha fläckar på byxorna) och inte ha kontroll är inte 
egenskaper som passar vuxna män, och därmed ovärdigt. Denna typ av ovärdighet ger 
upphov till lidande hos männen. Det är tydligt att Erikssons (1994) teorier med enkelhet kan 
tolkas in även här.  

I strävan att lindra lidandet försökte männen att eliminera inkontinensen. Bland annat med 
hemmagjorda verktyg och bäckenbottenövningar. De gjorde de sitt bästa för att återfå 
kontrollen över sin kropp. Ett annat sätt att lindra sitt lidande var att som Maliski, m. fl. 
(2001) beskrev, att se lidande i det stora sammanhanget. I kontexten med cancern de 
överlevde, var det ett nödvändigt ont, ett pris värt att betala. Detta är en del av den försoning 
som Eriksson (1994) beskriver, förvandlingen där istället för att få lidandet att försvinna, så 
har det tillskrivits en mening för att överkommas. Därmed skapas ett nytt liv. 

SLUTSATS 

Detta arbete visar på att leva med urininkontinens efter en prostatektomi är ett obekvämt 
tillstånd som orsakar lidande. Omhändertagandet av inkontinensen innebär förändringar på 
sättet att leva och sättet att uppleva sig själva. Förändringarna för med sig negativa 
upplevelser men det har också visats sig finnas möjlighet till att försona sig med sitt tillstånd.  

Som sjuksköterska kan kunskapen vara intressant för att göra det lättare att sätta sig in i 
situationen i kontakt med personer som genomgått ett sådant här ingrepp. Särskilt strax inför 
patientens utskrivning efter operationen är det av vikt att veta vilken typ av information och 
vägledning som uppskattas.  
Inkontinensskydden och andra hjälpmedel påverkar många användares självbild. Skydden 
används av många fler än de män som genomgått en prostatektomi. Det hade varit intressant 
att se fler studier som behandlar ämnet hur en person som använder urininkontinensskydd 
upplever sin situation. Det är även intressant att veta om det finns en övergripande skillnad 
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mellan kvinnor och män, i och med att kvinnor använder liknande skydd av annan anledning 
än inkontinens större delen av livet.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 

Databas: CINAHL Antal träffar Antal användbara träffar 
Prostatectomy AND  
Urine Incontinence AND  
Qualitative Studies 

 
 

10 

 
 

7 
Prostatectomy AND 
Urinary Incontinence AND 
Quality of Life 

 
 

20 

 
 

3 
Prostatectomy AND  
Urinary Incontinence AND 
Life Experiences 

 
 

1 

 
 

1 
 

Databas: ELIN Antal träffar Antal användbara träffar 
Prostatectomy AND  
Urine Incontinence AND 
Qualitative Study 

 
 

0 

 
 

0 
Prostatectomy AND 
Qualitative Study 

 
3 

 
2 

Prostatectomy AND 
Qualitative Studies 

 
0 

 
0 

Prostatectomy AND  
Urinary Incontinence AND 
Quality of Life  

 
 

75 

 
 

2 
Prostatectomy AND  
Urinary Incontinence AND 
Life Experiences 

1 0 

Prostatectomy AND 
Urinary Incontinence AND 
Lived Experience 

0 0 

Prostatectomy AND 
Urinary Incontinence AND 
Experience 

38 2 
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Bilaga 2 

 

Författare/År Titel/Tidsskrift Syfte Metod Resultat 

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

Radical 
prostatectomy: Men's 
experiences and 
postoperative needs  
Journal of Clinical 
Nursing 

Utforska mäns 
upplevelser efter 
radikal prostatektomi 
samt om männen 
upplevde den 
preoperativa 
förberedelsen 
tillräcklig för  den 
postoperativa 
återhämtningen. 

Flera 
semistrukturerade 
telefonintervjuer 
med 17 män, och 
5 personliga 
intervjuer 12 
månader 
postoperativt. 
Kvalitativ studie. 

Den preoperativa 
informationen var 
inte tillräcklig för 
deras 
postoperativa 
behov. 

Butler, L., 
Downe-
Wamboldt, B., 
Marsh, S., Bell, 
D. & Jarvi, K. 
(2001) 

Quality of life post 
radical 
prostatectomy: A 
male perspective 
Urologic Nursing 

Utforska upplevelsen 
av urininkontinens och 
impotens, och coping-
strategier. 

Semistrukturerad
e intervjuer med 
21 män som 
blivit behandlade 
med radikal 
prostatektomi. 
Kvalitativ studie. 

Urininkontinense
n var oväntad, 
och impotensen 
var ett stort 
bekymmer. 

Gray, R. E., 
Fitch, M., 
Phillips, C., 
Labrecque, M. & 
Fergus, K. (2000) 

To tell or not to tell: 
Patterns of disclosure 
among men with 
prostate cancer. 
Cancer Practice 

Ta reda på vad 
männens inställning 
till att dela med sig om 
information om 
diagnosen och det 
medicinska tillståndet, 
efter 
prostatacancerdiagnos 
och prostatektomi. 

Intervjuer med 
män och deras 
fruar vid tre olika 
tillfällen, 
preoperativt, 
tidigt 
postoperativt, 11-
13 månader 
postoperativt. 
Kvalitativ studie. 

De flesta män 
ville inte tala om 
sitt tillstånd för 
andra på grund av 
bland annat 
rädsla för 
stigmatisering. 

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

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

Att belysa upplevelsen 
efter en radikal 
prostatektomi. 

Semistrukturerad
e intervjuer med 
10 män mer än 
sex månader 
postoperativt. 
Kvalitativ studie. 

De flesta män 
hanterade 
situationen på 
egen hand. De 
strävade efter att 
få kontroll över 
och försona sig 
med den nya 
livssituationen. 

Maliski, R. N., 
Heilemann, M. V. 
& McCorkle, R. 
N. (2001) 

Mastery of 
postprostatectomy 
incontinence and 
impotence: His work, 
her work, our work 
Oncology Nursing 
Society 

Ta reda på erfarenheter 
hos par där mannen 
gått igenom 
prostatektomi. 

Semistrukturerad
e intervjuer med 
20 par.  
Kvalitativ studie. 

Män fokuserade 
mycket på att 
återhämta sig från 
biverkningar. 
Partner stöttade. 

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

Men's experiences 
following 
laparascopic radical 
prostatectomy: A 

Utforska upplevelser 
efter en laparoskopisk 
prostatektomi, och hur 
pre- och postoperativa 

Löst 
strukturerade 
intervjuer med 
fem personer och 

Trots 
informationssökn
ing innan 
operationen var 
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qualitative 
descriptive study 
International Journal 
of Nursing Studies 

behov tillfredsställs. tre 
intervjugrupper. 

de oförberedda på 
inkontinensen. 

Moore, N. K. & 
Estey, A. (1999) 

The early post-
operative concerns of 
men after radical 
prostatectomy 
Journal of Advanced 
Nursing 

Att förstå de 
angelägenheter hos 
män i tidigt 
postoperativt skede 
efter en prostatektomi 

63 Kanadensiska 
män i 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ studie. 

Männen i studien 
saknade 
information om 
bieffekter och 
upplevde brist på 
stöd från hälso- 
och sjukvården. 

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

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

Utforska upplevelserna 
hos schweiziska män 
och deras partners efter 
en radikal 
prostatektomi. 

Intervjuer med 10 
par. 
Kvalitativ studie. 

Männen 
fokuserade på att 
återfå kontroll 
över sina liv, 
urininkontinensen 
och impotensen. 

Phillips, C., Grat, 
R. E., Fitch, M. 
I., Labrecque, M., 
Fergus, K. & 
Klotz, L. (2000) 

Early postsurgery 
experience of 
prostate cancer 
patients and spouses. 
Cancer Practice. 

Utforska upplevelser 
av män och deras 
partner i en tidig 
period postoperativt.  

Semistrukturerad
e intervjuer med 
34 män och deras 
fruar, 8 till 10 
veckor efter att 
männen 
genomgått en 
prostatektomi. 
Kvalitativ studie.  

Männen 
ansträngde sig 
mycket för att 
återfå 
kontinensen. De 
hjälptes åt som 
par.  
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