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Sammanfattning
Bakgrund: Prostatacancer är en av de vanligaste formerna av cancer hos män. Sjukdomen 
har inga tydliga symtom och kan därför ta tid att upptäcka. De vanligaste biverkningarna av 
behandlingar är inkontinens och impotens.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med prostatacancer.
Metod: En kvalitativ studie genomfördes med utgångspunkt från tre patografier. Analys 
gjordes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet sammanställdes i fyra kategorier. Resultatet visade att sjukdomen inte 
bara påverkade männen fysiskt, utan även den psykiska påverkan var stor. Upplevelser av oro 
och rädsla var vanligt förekommande. Svikande kroppsfunktioner kunde även de leda till oro 
och ångest. Männen upplevde att stöd från familj, vänner och sjukvården fick dem att må 
bättre. Sjukdomen fick även männen att se på livet på ett nytt sätt.
Slutsats: Det dagliga livet hos män som drabbas av prostatacancer förändras totalt. Vardagen
är fylld av oro och rädsla, samtidigt som kampen för att återfå de kroppsliga funktioner som 
sviktat och komma tillbaka till det gamla livet fortgår.

Nyckelord: Män, patografier, prostatacancer, upplevelser, litteraturstudie 
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Inledning
Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna bland män. Sjukdomen står för en 

tredjedel av alla cancersjukdomar hos män (Socialstyrelsen 2014). I Sverige lever idag mer 

än 88 000 män som har eller har haft prostatacancer. År 2014 diagnostiserades 10 985 män 

med prostatacancer. Att antalet män med prostatacancer har ökat under de senaste 35 åren, 

kan bero på en ökad användning av tester på symtomfria män (ibid.).

Tidigare forskning visar att prostatacancerpatienter mår både fysisk och psykiskt dåligt under 

sin utredning, sjukdom och efter sin behandling. Krumwiede och Krumwiede (2012) menar

att män med prostatacancer har en önskan av att förstå vad som händer i deras kropp efter att 

de drabbats av sjukdomen. För att öka sjuksköterskornas förståelse av patienters upplevelser 

av prostatacancer, och för att kunna förstå dessa mäns behov, är det viktigt att 

sjuksköterskorna uppmuntrar män med prostatacancer att beskriva sin diagnosupplevelse och 

deras sjukdomserfarenhet (ibid.).

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska alla legitimerade sjuksköterskor ha förmåga att kunna 

tillgodose patienters specifika omvårdnadsbehov, såsom fysiska, psykiska, sociala och 

kulturella behov. Sjuksköterskor ska även undervisa och informera patienter och dess 

närstående i syfte att främja hälsa och förhindra komplikationer relaterade till behandlingen 

av sjukdomen (ibid.).

Att drabbas av prostatacancer kan ha en betydande inverkan på det fysiska och psykiska 

välbefinnandet hos en man och dennes närstående (Peate, 2012). Att få en 

prostatacancerdiagnos kan vara en livshotande situation, och de flesta män upplever beskedet 

som ett chocktillstånd (ibid).  För att sjuksköterskor ska kunna stödja och ge patienter den 

omvårdnad som de är i behov av måste sjuksköterskorna ha kunskap om hur det är att leva 

med sjukdomen. I en svensk studie framkom att forskning om prostatacancerbehandlingar 

existerar och utförs, men forskning om mäns upplevelser av prostatacancer är begränsat 

(Tärnhuvud, Wändel & Willman, 2007). Därför är det av vikt att mer forskning om mäns 

upplevelser av att leva med prostatacancer utförs, för att skapa förståelse hos sjuksköterskor 

inför männens situation, så att sjuksköterskor ska kunna ge stöd och anpassade råd utifrån 

männens individuella behov.
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Bakgrund
Prostatacancer
Prostatan är en körtel som ligger under urinblåsan runt urinrörets övre del (Socialstyrelsen, 

2013). Prostatans tillväxt styrs av könshormonet testosteron som bildas i testiklarna (ibid.). 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostatacancer (2007) är orsaken till 

prostatacancer okänd men det manliga könshormonet, ärftlighet, livsstil och miljö har stor 

betydelse.

ProstataSpecifikt Antigen (PSA) är ett protein som bildas i prostatakörteln och som finns i 

hög koncentration i mannens sädesvätska (Adami et al., 2006). En mindre del PSA finns 

också fritt i blodet (ibid.). Norlén och Schenkmanis (2004) skriver att PSA-protein läcker in i 

blodbanan när man får cancer i prostatan, vilket leder till att ett förhöjt PSA-värde kan mätas 

i blodet. Prostatakörtelns storlek ökar vid åldrande och detta kan orsaka att äldre män får ett 

högre PSA-värde utan att det handlar om cancer (Adami et al., 2006). Dock är det viktigt att 

följa upp PSA-värdets utveckling eftersom en snabb PSA-ökning kan tala för prostatacancer 

(ibid.). 

Symtom och utredning

Norlén och Schenkmanis (2004) skriver att det inte finns något symtom som tidigt talar för 

att en man har prostatacancer, men att det vanligaste symtomet är vattenkastningsbesvär. 

Adami et al. (2006) menar att eftersom prostatacancer växer långsamt kan det dröja länge 

innan tumören påverkar urinröret, så att vattenkastningen påverkas. Detta kan yttra sig i form 

av täta urinträningar och behov av att gå på toaletten flera gånger under dagen och natten. 

Andra vanliga symtom på prostatacancer är blod i urinen, trötthet, dåligt aptit samt 

viktnedgång (ibid.). 

Vid misstänkte om prostatacancer undersöks prostatan bland annat med ultraljud (Adami et 

al., 2006). Ultraljudet reflekteras av organen inne i kroppen, och prostatans utseende kan 

studeras på en dataskärm och en eventuell tumör kan upptäckas. En annan 

utredningsundersökning vid prostatacancer är biopsi, där ett vävnadsprov tas från 

prostatakörteln med en tunn nål via ändtarmen. Vid misstänkte om att prostatacancern har 

sprit sig till lymfkörtlarna, som ligger intill prostatakörteln, kan det vara aktuellt med en 

operation, där prov tas från lymfkörtlarna och undersöks under ett mikroskop. Ibland görs 
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också en röntgenundersökning vid misstanke om att prostatacancern har spritt sig till skelettet 

(ibid.).

Behandling och omvårdnad

Enligt Socialstyrelsen (2013) behandlas hälften av alla män som drabbas av prostatacancer 

med operation och/eller strålbehandling. Vid strålbehandling kan även hormonbehandling 

sättas in för att krympa tumören. Vanliga biverkningar vid operation är urinläckage och 

impotens (Adami et al., 2006).

da Mata, Ferreira och Carvalho (2013) visar att dagens patienter endast stannar en kort tid på 

sjukhus efter en prostatacancerbehandling, och detta minskar också den tid som finns 

tillgänglig för att vägleda och utbilda patienter. Viktiga strategier för att utveckla en effektiv 

patientutbildning är att ge patienten ett skriftligt material innan de åker hem. Enligt 

Socialstyrelsens nationella vårdprogram för prostatacancer (2015) skall alla patienter redan 

vid diagnos erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska. Dennes uppgift är att ge patienten 

information, bland annat om kommande behandling och om symtomlindring, men även 

utgöra ett psykosocialt stöd i form av samtal och rådgivning vid krisreaktion eller vid behov. 

Huvudsyftet är att förbättra kommunikationen mellan patient och vårdenhet, 

informationsflödet och att stärka patientens delaktighet i vården. Kontaktsjuksköterskan 

samverkar också mellan olika behandlingspersoner, såsom exempelvis sjukgymnast eller 

kurator (ibid.).

Socialstyrelsen (2015) menar vidare att varje patient skall ha en skriftlig vårdplan som skall 

uppdateras kontinuerligt. Denna plan skall skrivas tillsammans med patienten. I vårdplanen 

skall bland annat finnas kontaktuppgifter till kontaktsjuksköterskan samt läkaren, tider för 

undersökningar och behandlingar samt information om patientens rättigheter (ibid.). 

Upplevelse
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003) beskriver en upplevelse som 

allt en individ kan känna och erfara i sitt dagliga liv. Krumwiede och Krumwiede (2012) 

anser att upplevelse av en cancerdiagnos är en upplevelse som berör alla aspekter av en 

människas liv på ett sätt som en människa utan cancer inte kan förställa sig. Leboeuf, 

Lachapelle, Dubois och Genest (2014) menar att få en cancerdiagnos kan upplevas som en 
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chock och en oro om hur livet kommer att förändras runt behandlingen. Flera patienter 

upplever rädsla för biverkningar och komplikationer som kan uppkomma vid behandlingen. 

Patienterna upplever känslomässig stress och oro om hur de kommer att reagera under 

behandlingen samt hur detta kommer att påverka deras familj, jobb och deras sociala liv 

(ibid.). 

Att leva med prostatacancer
Att leva med prostatacancer innebär i denna studie tiden från diagnos till behandlingen 

avslutats, och det är den tiden som beskrivs. Tidigare forskning visar att tiden efter en 

prostatadiagnos beskrivs som en väldigt svår tid att hantera. Adami et al. (2006) beskriver att 

män med prostatacancer ofta upplever en ständig oro över sin framtid och hur sjukdomen ska 

utvecklas framöver. Hallberg, Jakobsson och Lovén (1997) visar att män som drabbas av 

prostatacancer ofta reflekterar över sin osäkra framtid och de begränsningar sjukdomen kan 

medföra i det fortsatta livet, och att även tankar om döden uppkommer. Med fysisk och 

psykisk trötthet förändras männens vardagsliv, genom att möjligheten att delta i olika 

aktiviteter minskar (ibid.). Baker, Denniston, Smith och West (2005) menar att ett år efter att 

män fått diagnosen prostatacancer upplevdes både psykologiska och fysiska problem. De 

psykologiska problemen bestod exempelvis av oro inför framtiden, medan de fysiska 

problemen bestod av trötthet och förlust av energi. Ungefär hälften av männen hade 

sömnsvårigheter, och två femtedelar hade problem som påverkade deras sexliv (ibid.). Enligt 

Templeton och Coates (2004) kan männen uppleva ensamhet, förtvivlan och sorg. Dessa 

känslor kan skapa behov som kan vara svåra att hantera och leva med. Rädslan för det okända 

och osäkerheten som uppstår kan upplevas som den största skräcken. Att hela tiden få eller 

skaffa sig information och känna säkerhet blir viktigt för män med prostatacancer och kan 

även upplevas som ett stöd för dem (ibid.).

Teoretisk referensram
Denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Ett vårdvetenskapligt perspektiv 

innebär att det alltid är patientens perspektiv som ska betraktas, eftersom patienten är expert

på sig själv och kan sätta ord på sitt eget lidande och välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 

Det vårdvetenskapliga perspektiv som ligger till grund för denna studie är 

livsvärldsperspektivet. Dahlberg et al. beskriver livsvärldsperspektivet som relationen mellan 

världen och människan. I livsvärldsperspektivet uppmärksammas människors vardagsvärld 
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och dagliga tillvaro. Den innebär att se, förstå, beskriva och analysera världen, eller delar av 

världen, som den upplevs av människor. Det är genom livsvärlden en person kan tycka, älska 

och hata, samt finna en mening och ett innehåll i livet. Livsvärlden går inte att komma ifrån 

så länge personen är vid liv. Teorin betonar människors upplevelser och erfarenheter.

Sjuksköterskan ska fokusera på hur patienten upplever sitt lidande, sitt välbefinnande eller sin 

vård, eftersom dessa företeelser inte kan fångas upp med hjälp av teknik utan endast genom 

patientens egen berättelse och livshistoria. Det är genom att lyssna till patientens egen 

berättelse och upplevelse en sjuksköterska kan ta del av en annan persons livsvärld (ibid.).

Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva mäns upplevelser av att leva med prostatacancer.

Metod
Design
Denna studie utfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är en litteraturstudie en studie där insamlingsdata består av litteratur. Denna 

kan hämtas från vetenskapliga artiklar, andra vetenskapliga rapporter eller från böcker. 

Litteraturstudien ska innehålla samma delar som andra studier, såsom bakgrund, syfte, metod 

och så vidare (ibid.). Med tanke på att syftet med denna studie var att belysa patienters 

upplevelser valdes självbiografier för datainsamlingen, då dessa beskrev mäns upplevelser av 

att leva med prostatacancer. Enligt Friberg (2012) berättas i en biografi människors 

livshistoria, antigen av sig själva som person eller av någon annan, och genom berättelsen ges 

en bild av personen själv eller av någon annan person. Biografin kan ses som en 

livsberättelse, och ur ett vårdande perspektiv handlar det om berättelser skrivna av individen 

själv som på olika sätt upplever hälsa/ohälsa eller lidande (ibid.). Det kvalitativa synsättet 

fokuserar på hur människan formar sin verklighet, men även hur personen upplever och 

tolkar sin omgivande verklighet i relation till sina tidigare erfarenheter och kunskaper, samt 

hur livet och omvärlden har en mening (Backman, 2008).
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Datainsamling
Libris är en nationell databas med böcker, tidskrifter och artiklar (Libris, 2016). Den 

innehåller cirka sju miljoner tillgängliga titlar som uppdateras dagligen (ibid.). Data till denna 

studie söktes upp via Libris. Vid första sökningen användes sökorden prostatacancer och

patografier, vilket gav noll träffar. Andra sökningen användes sökorden prostatacancer och

biografi, detta gav fem träffar och en av dessa uppfyllde kriterierna och valdes ut. Vid tredje 

sökningen användes sökorden att leva med prostatacancer, vilket gav fem träffar men ingen 

av dem var ny.  Vid fjärde sökningen användes sökorden mäns upplevelser av 

prostatacancer, detta gav en träff som inte uppfyllde kriterierna. Vid sista sökningen 

användes bara prostatacancer som sökord, och detta gav 198 träffar. Se bilaga 1 för 

datasökningstabell. Efter avgränsningen att böckerna skulle vara skrivna på svenska språket 

och att de skulle vara biografier eller patografier kvarstod 14 träffar varav sex av dem 

uppfyllde kriterierna och valdes ut till analysen. 

Samtliga sex böcker lästes igenom. Därefter valdes tre böcker bort; en på grund av att den var 

skriven av en anhörig, en på grund av att personen som skrivit boken var amerikan och 

behandlats i USA, och en på grund av att den huvudsakligen innehöll tankar och funderingar 

och därför inte besvarade syftet för studien. Kvar var tre böcker som bedömdes kunna 

besvara syftet.

Tur i otur - på offensiven mot prostatacancer

Författare: Björkstén, Ingemar

Utgivningsår: 2000

Språk: Svenska

Förlag: Bokförlaget Prisma

Ingemar Björkstén var en journalist och författare som vid en hälsokontroll fick besked om 

att hans PSA-värde var för högt. Efteråt gjordes flera utredningar för prostatacancer men 

ingenting hittades. Till slut upptäckts dock prostatacancer efter att metastaser i hjärnan 

upptäckts. Eftersom cancern då har pågått länge fanns det ingen möjlighet till behandling. 

Den sista tiden levde Ingmar med ångest och oro inför den väntande döden.

I cancerns skugga - ett år av förtvivlan och hopp

Författare: Feldt, Kjell-Olof & von Otter, Birgitta
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Utgivningsår: 2003

Språk: Svenska

Förlag: Ekerlids förlag

Kjell-Olof var socialdemokratisk politiker under åren 1971-1990, bland annat var han under 

denna period finansminister mellan 1983-1990. Vid 70 års ålder fick han diagnosen 

prostatacancer. Han behandlas för sin cancer genom strålning och botas från sjukdomen. I sin 

bok berättar han om kampen mot sin sjukdom och hur han mår både fysisk och psykisk. 

Boken är skriven av två personer, dels den drabbade mannen, dels av hans fru. Endast den 

text som är skriven av mannen har tagits med i analysen.

Ditt PSA är för högt - mitt möte med prostatacancer

Författare: Pärletun, Lars Göran

Utgivningsår: 2003

Språk: Svenska

Förlag: Bokförlaget Vivamos

Lars Göran var docent vid Malmö högskola. Efter en urinstämma, en oförmåga att tömma 

urinblåsan, upptäcktes förhöjda PSA-värden, och efter undersökningar hittades 

prostatacancer. För att stoppa sjukdomen opererades hela prostatan bort och han behandlades 

även med strålning. Lars Görans cancer upptäcktes i tid och han botades från sjukdomen. I 

sin bok beskriver Lars Göran öppet och känsloladdat sina tankar och upplevelser under tiden 

med sjukdomen.

Urval
Inklusionskriterier till biografierna var att de skulle vara skrivna av svenska män som själva 

drabbats av prostatacancer och som berättade sin egen upplevelse av att leva med sjukdomen. 

Samtliga män skulle ha vårdats i Sverige, så de alla upplevt samma vårdsystem. 

Exklusionskriterier var att böcker som översatts från andra språk valdes bort, eftersom 

resultaten inte skulle påverkas av någon annans tolkningar. Biografier skrivna av anhöriga

eller närstående valdes bort då de inte visade den drabbade mannen egen upplevelse av att 

leva med prostatacancer.
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Dataanalys
Självbiografierna analyserades med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen utfördes utifrån ett manifest 

synsätt med latenta inslag. När det ska utföras en kvalitativ innehållsanalys är det enligt 

Graneheim och Lundman (2004) viktigt att avgöra om analysen ska fokusera på ett manifest 

eller latent innehåll. Manifest innehåll innebär att fokusera på det som sägs och uttrycks i 

texten och beskriver den synliga uppenbara, medan det latenta innehållet innebär en tolkning 

av den underliggande innebörden av texten, det vill säga forskarens tolkning av texten (ibid.).

De tre böcker som svarade på studiens syfte lästes igenom ytterligare en gång av båda 

författarna för att få en helhet av innehållet. Meningsenheterna som svarade på studiens syfte 

plockades samtidigt ut. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innehåller meningsenheter 

information som är relevanta till syftet (ibid.). Därefter diskuterades samtliga meningsenheter 

av båda författarna, samt kondenserades, kodades och sattes in under kategorier. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver kondensering som att korta ner texten och samtidigt bevara 

kärnan, det vill säga bevara textens betydelse. De beskriver också att kodningen är som en 

etikett som ska ge meningsenheten en förståelse i sitt sammanhang, och skrivs med ett eller 

flera ord. Att kategorisera innebär att skapa en grupp som har samma innehåll. En 

meningsenhet bör inte kunna passa in i mer än en kategori. Det är dock inte alltid möjligt att 

skapa en ömsesidigt uteslutande kategori när texten handlar om en människas upplevelse 

(ibid.). Efter att meningsenheterna till denna studie kodats granskades de ytterligare en gång 

och grupperades in efter likheter i deras kodning. Utifrån denna gruppering diskuterade 

författarna fram kategorier. Se bilaga 2 för exempel på analys av meningsenheter.
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Resultat
Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier som tillsammans beskriver upplevelsen av att 

leva med prostatacancer. Kategorierna är; svikande kroppsfunktioner, psykisk påverkan, stöd 

och förändrad livssyn (se, figur 1).

Figur 1: Översikt över kategorier

Svikande kroppsfunktioner 

Under första delen av sjukdomen upplevde männen att de var mer trötta än de normalt 

brukade vara. Exempelvis upplevdes trötthet på eftermiddagar och en ökad trötthet på kvällar. 

Männen upplevde inga sömnproblem och den ökade tröttheten medförde ingen förändring på 

den nattliga sömnen, utan vanligtvis sov männen lika många timmar som brukligt per natt. 

Trots detta kände de sig inte utvilade och hade ofta behov av att vila dagtid. Dessutom hade 

männen inte lika mycket fysisk ork mot vad de haft tidigare, utan blev snabbare trötta vid 

fysisk aktivitet.  

Efter att männen börjat sin hormonbehandling upplevde de att deras svett slutade lukta, 

speciellt under armhålorna. Detta upplevdes med både tillfredställelse över att inte längre 

lukta illa, men också med vemod. Männen upplevde att de tappade sin manlighet när de inte 

längre luktade som de tyckte en man skulle göra. Förlusten av svettlukt gjorde även att 

männen kände sig kastrerade och könlösa. 

Det var någonting som inte stämde. Men när jag stack näsan i armhålan 

på min endagsanvända t-shirt slog det mig: ingen lukt alls. Kastrerade 

mäns armhålor luktar inte karl (Björkstén, 2000, s. 110).

Psykisk 

påverkan

Svikande 

kropps-

funktioner

Stöd Förändrad 

livssyn
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En period efter behandlingen tvingades männen bära kateter, vilket var en ny upplevelse för 

dem. Att bära kateter upplevdes många gånger som påfrestande och tröttsamt, och männen 

längtade efter att bli av med katetern. Exempelvis upplevdes kateterpåsen i vägen, och i takt 

med att den fylldes gled den ofta ner. Speciellt jobbigt upplevdes detta under promenader 

eller utanför hemmet. Därför upplevdes det som en befrielse för männen när katetern 

avlägsnades. Att kunna tömma blåsan på egen hand upplevdes av männen som en framgång. 

Dessutom upplevdes det som skönt att kunna duscha och att kunna sköta hygienen ordentligt, 

där katetern hade upplevts som ett hinder. 

Efter att kateterna avlägsnats fick männen problem med urinläckage, vilket upplevdes som 

besvärande för dem. Läckage uppstod oftast vid gång i trappor, när de reste sig upp och vid 

större rörelser vilket männen upplevde som en störning i sin vardag. Eftersom männen snabbt 

kunde bli kissnödiga upplevde de en rädsla för att kissa på sig och hade ett behov av att alltid 

veta var toaletterna fanns när de kom till ett nytt ställe. Det hände ändå att männen inte hann 

på toaletten i tid, vilket av männen upplevdes som pinsamt och att de tappade kontrollen. Att 

hela tiden drabbas av småläckage upplevde männen som besvärande. Trots småläckagen 

upplevde männen att de kunde fungera socialt och de hade inga problem att ta sig ut bland 

andra människor. Efter att dag efter dag drabbas av samma småläckage upplevde männen till 

slut detta som att deras framsteg avtog. De ville hela tiden göra framsteg, och att inte uppnå 

detta ledde till irritation och besvikelse hos männen. När så dagen kom då de upplevde en torr 

blöja blev de glada och uppmuntrade, och det upplevdes som ett framsteg.

Den kvällen hade jag för första gången fått uppleva vad begreppet 

inkontinens står för. Lyckligtvis inträffade det i vårt eget kök. Jag blev, 

som många gånger förr, plötsligt kissnödig. Men denna gång hann jag inte 

fram till toaletten på övervåningen utan allt gick ur min kontroll… (Feldt 

& von Otter, 2003, s. 107). 

Att drabbas av impotens som en biverkning till behandlingen upplevdes som en sorg av 

männen. En total avsaknad av lust och förmåga till sexuellt samliv upplevdes som det tyngsta 

handikappet, och en osäkerhet fanns att även om lusten kom tillbaka var det inte säkert att 

förmågan skulle göra det. Männen upplevde att intresset för sex och erotik försvann helt, och 

att det var hemskt att vara kastrerad. Att inte ha ett fungerande sexliv upplevde männen som 

att deras identitet tagits ifrån dem.
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Psykisk påverkan  

Att få diagnosen prostatacancer var för männen ett skrämmande och påfrestande besked. Att 

leva med en så allvarlig sjukdom ledde till att männen började må psykiskt dåligt. De absolut 

vanligast förekommande upplevelserna var oro och ångest. Oro kunde uppstå av fysiska 

problem, av pågående eller kommande händelser och genom funderingar och grubblerier. 

Exempel på händelser som orsakade oro var väntan på ett besked eller ett läkarbesök, och 

inför en behandling eller en väntande operation. Inför en operation gällde oftast inte oron 

bara för själva operationstillfället, utan även hur operationen skulle påverka dem fysiskt och 

hur framtiden skulle te sig efter operationen. Oro kunde uppstå helt plötsligt eller komma 

smygande, och ibland vaknade männen med oro eller ångest. Många gånger tilltog oron med 

tiden och påverkade männens humör och vardag. 

Natten till torsdagen vaknade jag klockan två och hade en fruktansvärd 

ångest. Jag är långt ifrån ångestbenägen och hade bara drabbats några få 

gånger tidigare i mitt liv. Oron roterade som en propeller inom mig och 

jag drevs mot ett mörker där farorna bara blev större och större (Pärletun, 

2003, s. 141).

Ett sätt att bearbeta sin oro var att få prata av sig, och till slut upplevde männen att de hade ett 

behov av att få prata. De upplevde ett behov av att få berätta om sina upplevelser och att få gå 

igenom allt, även små detaljer. Att få berätta upplevdes som befriande och hur mycket 

männen än pratade om sin historia upplevdes behovet att få berätta som omättligt. Varje 

tillfälle att få prata av sig blev ett sätt att lätta på bördan, och därför berättade männen gärna 

sin historia gång efter gång. För männen förlorade aldrig berättelsen sitt värde.

Förutom oro upplevde männen även rädsla. Rädslan kunde komma från tankar, men även 

från händelser eller till och med enstaka ord. En så enkel sak som att kunna röra sig bland 

folk gav hos männen upphov till rädsla, och även funderingar på att kunna fullfölja sina 

uppdrag kunde upplevas som skrämmande. Ordet tumör och även cancer upplevdes många 

gånger som skrämmande, och när cancerfrågor dök upp infann sig en känsla av allvar hos 

männen. Att veta att en dödlig sjukdom härjade fritt i kroppen upplevdes som skrämmande 

och var något männen ville sätta stopp för. Rädslan att sjukdomen gått utanför prostatan och 

spridit sig i kroppen fanns alltid närvarande och upplevdes som tärande på männen. Rädslan 

kunde också upplevas som smärta och ilska, som ibland övergick till ångest. Emellanåt grät 

männen av sin rädsla, och när den var som värst kunde de försöka dämpa den med alkohol. 
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Rädslan för döden var den största rädslan männen bar på. Männen upplevde sig ensamma i 

sin rädsla för döden och dessa upplevelser var svåra att beskriva. Männen upplevde att 

sjukdomen fått döden att kännas närmare, men hade även en stark vilja att fortsätta leva. 

Jag kunde inte tänka mig att med berått mod låta en potentiellt dödlig 

sjukdom härja fritt i min kropp. Jag är rädd för döden. (Feldt & von Otter, 

2003, s. 29). 

Att hela tiden känna oro och rädsla gjorde att männen upplevde sin situation som psykiskt 

betungande. Hela vetskapen om att vara en cancerpatient gav männen en känsla av allvar. Vid 

flertalet tillfällen fick de mobilisera sina krafter för att inte hamna i pessimism. Många gånger 

upplevde männen att de inte hade något att se fram emot, och inte ens semestern kunde ändra 

på detta. Männen upplevde också att de blivit mer tystlåtna och inåtvända än tidigare, och att 

det många gånger var svårt att vara glad. Männen fick även en felaktig bild av sig själva 

genom sin sjukdom genom att de upplevde det som att andra människor stirrade eller tittade 

forskande på dem när de vistades på offentliga platser, som om de letade efter synliga spår av 

sjukdomen. Kommande provsvar eller läkarbesked upplevdes som mentala passager, vilka 

kändes avlägsna och besvärliga men som måste genomföras. Många gånger upplevde männen 

att de hade svårt att genomföra saker på grund av brist på mental kraft, de kände sig fysiskt 

starka men den psykiska kraften räckte inte till.

För att motverka det betungande psykiska tillståndet använde sig männen omedvetet av

avdramatiseringar, förnekelser och genom att tona ner sjukdomen. Ett sätt kunde vara att 

intala sig själv att cancern skulle vara borta efter genomgången behandling och att man därför 

inte var en cancerpatient, trots att behandlingen inte var avslutad eller männen friskförklarats. 

Ett annat sätt var att vara öppen mot andra om sin sjukdom och på det sättet avdramatisera 

den.

Allt eftersom männens behandling gav resultat upplevdes situationen som lättare och den 

psykiska situationen blev enklare att handskas med. Bara att få en diagnos upplevdes som en 

lättnad, eftersom behandlingen nu kunde sättas in och hoppet om att bli botad växte hos 

männen. Det upplevdes som att det var lättare att ta till sig det positiva och vända ryggen mot 

det negativa, även om viss oro fanns kvar i bakgrunden. Männen hittade nu uppgifter att ta på 

sig för att förhindra att tankar kring sjukdomen skulle belasta dem mentalt.
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Stöd

Att känna socialt stöd från andra människor upplevdes som viktigt av männen, och att känna 

socialt stöd hjälpte även till att kunna hantera männens sjukdomssituation. Männen upplevde 

att det var skönt att få uppmärksamhet från familj, vänner och andra personer i deras 

omgivning. Alla typer av kontakter uppskattades, och det räckte med att bara höra av sig eller 

skicka en hälsning för att det skulle kännas stöttande. Att någon visade sitt intresse och sin 

omtanke, och tog sig tid för männen upplevdes ge kraft och styrka. Männen upplevde även att 

varje besök var värdefullt och att det gav ny energi och ork i deras arbete med att hantera sin 

sjukdomssituation. 

Jag kände på nytt hur positivt det var med alla människor som besökte mig 

eller på något sätt hörde av sig till mig. Det räckte att visa sitt intresse, att 

lyssna några minuter, att stanna upp från sitt vardagsjäkt, att ta sig tid en 

stund. Det var som näring för min själ (Pärletun, 2003, s. 123).

Att få empati från andra människor var också ett sätt för männen att känna stöd. Empati 

upplevdes viktigt och var något männen uppskattade, värdesatte och sökte i möten med andra 

människor. Att känna värme och omtanke, och att någon uppmärksamt lyssnade upplevdes 

som stärkande och gav uppmuntran hos männen. Männen beskrev att de flera gånger haft 

positiva möten där de upplevt att empatin flödat.

Även i den vårdande miljön upplevde männen stödet från vårdpersonalen som viktig och 

värdefull. Att känna stöd från sin läkare och de sköterskor som utförde behandlingar gav 

männen trygghet och förtroende, och hjälpte männen genom tuffa perioder i sin utredning och 

behandling. Genom att vårdpersonal visade omtanke och lyssnade på männen, samt gav 

männen uppmuntran i form av ord och vänlighet, upplevdes ett stöd som hjälpte männen 

genom sin behandling. Männen upplevde även brister hos vårdpersonalen som påverkade 

deras upplevelser av det stöd de fick. Exempelvis när läkare på grund av tidsbrist endast 

kunde erbjuda korta samtal, där läkarens besked gav männen ett behov av reflektion och stöd 

vilket läkaren inte kunde erbjuda, upplevdes besvikelse och en brist på stöd eller att det stöd 

de fick inte var tillräckligt.
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Att få information om sin sjukdom upplevdes också av männen som en typ av stöd. Denna 

information kunde vara i form av samtal med läkare eller annan vårdpersonal, eller i form av 

informationsbroschyrer. Männen upplevde ett starkt behov av att lära sig om sin sjukdom. 

Vid de tillfällen då männen kände att de saknade kunskap eller inte fått specifik information 

till sig från sin läkare upplevdes besvikelse och brist på tillit. Att upptäcka att all information 

inte lämnats av läkaren, där läkaren tagit bort de delar som han trott männen inte skulle kunna 

förstå, kunde ge en känsla av att vara omyndigförklarad.

Förändrad livssyn 

Prostatacancern förändrade hur männen prioriterade vad som var viktigt eller inte i livet. 

Männen upplevde att det viktigaste var livet självt, att leva upplevdes som viktigare än att få 

behålla potens och kontinens. De upplevde även att de biverkningar som behandlingarna 

kunde ge var mindre väsentliga. Familjen upplevdes också som viktigare än potens och 

kontinens, och familj, släkt och vänner var viktigare än arbete och andra materiella ting. 

Arbetet upplevdes mer som något som behövdes för att försörja familjen och var i jämförelse 

med hälsan helt oväsentligt. Fritiden upplevdes också som mera värdefull. 

Jag delade in tillvaron mycket mera i det som var viktigt och det som inte 

hade så stor betydelse. Det viktiga var familj, släkt och vänner. Till det 

världsliga hörde materiella ting och hit räknade jag också mina 

arbetsuppgifter. (Pärletun, 2003, s. 138). 

Sjukdomen påverkade också männens syn på livet och hur de levde. Efter att ha fått 

diagnosen upplevde männen att livet blev annorlunda och att perspektivet blev kortare, de 

planerade kortsiktigt och tog tag i saker när de kom. De upplevde att de inte längre var lika 

aktiva som de varit innan sjukdomen och att de inte disponerade tiden på samma sätt. Under 

sjukdomens förlopp fick männen en ny syn på tillvaron. De upplevde att de inte längre var 

samma människor, sociala spärrar släppte och de upplevde att det var enkelt att vara ärlig. 

Männen upplevde att cancern gett dem ett helt nytt perspektiv på tillvaron.
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Diskussion 
Metoddiskussion
I denna studie användes en kvalitativ metod. Henricson och Billhult (2012) skriver att en 

kvalitativ metod beskriver personers upplevelser av ett fenomen. De beskriver även att en 

kvalitativ design kan användas för att skaffa insikt och förståelse av människors upplevelse 

av ett fenomen (ibid.). Eftersom denna studies syfte var att beskriva mäns upplevelser av 

prostatacancer ansågs en kvalitativ design vara lämplig. Olsson och Sörensen (2011) skriver 

att en kvantitativ design har en inriktning mot att kartlägga eller jämföra saker och att studera 

olika mätningar, och eftersom det inte överensstämde med denna studies syfte valdes denna 

design bort.

Eftersom patografier ofta ger väl beskrivna upplevelser och känslor valdes dessa som källor 

för informationsinhämtning utifrån syftet med studien. Genom att endast välja patografier 

skrivna av män boende i Sverige beskrevs personernas upplevelser utifrån den svenska 

kontexten. Att använda patografier visade sig vara ett bra sätt att samla in information då 

böckerna som valdes ut var innehållsrika och gav många exempel på upplevelser av att leva 

med prostatacancer. De gav även en helhetsbild av personens vardagsliv med sjukdomen, 

vilket gav ett bredare resultat. Utifrån endast tre böcker kunde mycket fakta samlas in. 

Eftersom författarna valt att skriva öppet om sina upplevelser innehöll patografierna mycket 

studiematerial och meningsenheter att plocka ut. Samtidigt kunde detta vara en nackdel då det 

blev mycket information att ta hänsyn till, vilket gjorde att analysen tog mycket mera tid än 

vad som beräknades i början av arbetet. De patografier som valts visade sig ge en helhetsbild

av männens upplevelse av att leva med prostatacancer.

Dahlberg (1997) beskriver en patografi som ett redskap för att beskriva hur en människa erfar 

en sjukdomsupplevelse. I en patografi är en person villig att dela med sig av sina upplevelser 

av en sjukdomshistoria, vilket ofta ger en förstahandsinformation ur ett öppet och personligt 

perspektiv. Författaren har ett budskap som denne vill nå ut med, ofta består detta av att 

sprida information om sjukdomen och dess vardag för att ge en ökad förståelse. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) ger personberättelser förklaringar och mening åt förändringar i vårt 

livssynsätt, och återger genom berättarens minnen av händelser och erfarenheter ett förlopp 

av ett förståelsearbete. Genom att studera patografier kan ny kunskap om mäns upplevelser 

av att leva med sjukdomen uppkomma, eftersom en bild av hur det verkligen är att vara 
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drabbad ges av drabbade personer. Detta kan i sin tur leda till nya sätt att förbättra 

omvårdnaden inom området. 

De patografier som studerades gav ett öppet, ärligt och seriöst intryck. Författarna verkade 

ärliga i sina ord och de upplevelser de beskrev kändes trovärdiga. Därför känns det resultat 

som dessa patografier gett tillförlitligt. Annars kan just en nackdel med patografier vara att 

författaren har en vinning i att sälja sin bok. För att få boken intressant att läsa kan därför 

innehåll och sättet att skriva på påverkas, exempelvis genom att upplevelser förskönas, vilket 

i sin tur kan leda till att resultatet påverkas. Genom att författaren eventuellt skriver vad som 

behövs för att locka läsare kan det vid en patografistudie behöva läsas mellan raderna för att 

få det korrekta resultatet. Författaren kan också, frivilligt eller ofrivilligt, ha förvrängt 

upplevelser i sin patografi från den verkliga upplevelsen. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

är det just en nackdel att berättelsen endast speglar författarens bild, eftersom den begränsade 

bild detta ger kan påverka resultatet. 

Eftersom Libris är en nationell bibliotekskatalog över litteratur som finns på svenska 

bibliotek ansågs den som relevant att använda för att hitta böcker till studien. Sökningarna i 

Libris ansågs vara tillräckliga för datainsamlingen eftersom flera relevanta böcker hittades. 

En nackdel med en begränsad sökning är dock att viktig information kan väljas bort. För att 

uppnå ett mer trovärdigt resultat kan därför en utökad sökning användas, då detta genererar 

en större mängd forskningsmaterial. 

De sökord som användes visade sig vara relevanta och tillräckliga och resulterade i sex

böcker som passade till syftet. Sökordet patografi gav inga träffar, eftersom patografier i

Libris är registrerade som biografier. Från sökresultatet valdes sex böcker ut för granskning, 

varav två valdes bort eftersom de inte uppfyllde kriterierna för studien. Tre patografier 

inkluderades för att få ett mer omfattande resultat. Dessa tre patografier granskades åter och 

bedömdes vara innehållsrika nog för att få ett relevant resultat. 

I studien användes exklusionskriterier. Enligt Henricson och Billhult (2012) är det viktigt att 

hitta ett litet antal personer som har olika erfarenheter av fenomenet som beskrivs och vilkas 

berättelser kan ge rika beskrivningar av detsamma, i stället för ett större antal personer med 

mindre erfarenhet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det viktigt att den information som 

delges i en personberättelse är så klar och tydlig som möjligt, eftersom det annars kan uppstå 

missförstånd. För att undvika risken för språkmisstolkningar som kan uppstå vid en 

översättning från ett annat språk exkluderades böcker skrivna på annat språk än svenska.
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Genom att välja böcker skrivna av svenska män boende i Sverige skildrades deras 

upplevelser utifrån samma sjukvårdssystem och med samma förutsättningar. Böcker från 

andra länder kan skildra sjukvård som skiljer sig åt, vilket kan påverka männens upplevelser 

och ge ett påverkat resultat. Böcker skrivna av anhöriga och närstående valdes också bort, då 

det var männens upplevelser som skulle studeras. Dahlberg et al. (2003) skriver att patienten 

är expert på sig själv, och kan sätta ord på sitt eget lidande och välbefinnande.

Analysen utfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) skriver att denna metod är 

lämplig när en stor mängd data ska analyseras, och dessutom är den strukturerad, väl 

utformad och lätt att förstå (ibid.). Analysen utgick från en manifest ansats där latenta inslag 

användes, eftersom viss tolkning av textmaterialet var oundvikligt. Graneheim och Lundman 

(2004) skriver att en text innefattar flera olika betydelser och innehåller alltid en grad av 

tolkning. 

De steg i analysen som genomfördes var uttagning av meningsenheter, kondensering, 

kodning och kategorisering. Tema och underkategorier valdes bort, då de inte ansågs vara av 

vikt för studien. Val av meningsenheter gjordes separat samtidigt som böckerna lästes, detta 

för att undvika att påverkas av varandra. Därefter jämfördes meningsenheterna och 

diskuterades tills samstämmighet uppnåtts och samtliga enheter kategoriserats. Denna process 

var tidskrävande eftersom tre böcker gav ett stort resultat, hade bara två böcker använts hade 

antalet meningsenheter varit lättare att hantera. Alla steg i analysen, utom uttag av 

meningsenheter, genomfördes tillsammans. Att en diskussion fanns genom hela 

analysarbetet, och att varje del av analysen sågs utifrån två synsätt, upplevdes som en fördel 

och en styrka för studien, eftersom ingen relevant fakta missades och att analysen blev 

grundligt genomförd.

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att män inte bara drabbas fysiskt av prostatacancer, den psykiska påverkan 

sjukdomen gör är minst lika stor. Männen drabbades av oro och ångest i olika utsträckning, 

och upplevde även en brist på mental kraft emellanåt. För att motverka denna oro valde 

männen att tona ned och avdramatisera sin sjukdom. Bitsika, Christie och Sharpley (2007) 

bekräftar i en studie att en av de vanligaste förändringar som negativt påverkar en 

prostatacancerdrabbad mans liv är just ångest.  



21

I resultatet framkom även att de fysiska förändringar i kroppens funktion som drabbade 

männen till följd av sjukdomen, exempelvis inkontinens och impotens, också gav upphov till 

ångest och nedstämdhet. Baumann, Zopf och Bloch (2012) visar i en studie att fysiska 

förändringar hos män med prostatacancer leder till en inverkan på hur de upplever sina 

kroppar, sin manlighet och sina relationer. Heyes, Harrington och Paterson (2011) menar att 

män inte bara upplevde oro över impotens utan även för prostatacancer i helhet, eftersom det 

kunde ses som en svaghet att drabbas av sjukdomen.

Resultatet visar även att väntan på besked eller behandling gav upphov till oro och ångest. 

Rädsla kunde också upplevas vid besked om tumör eller sjukdom. Baranowski et al. (2002) 

styrker detta resultat i en studie. Män med prostatacancer kände en ständig oro inför 

kommande provtagningar och ju närmre en provtagning de kom desto mer intensifierades 

deras oro. Oron kunde till slut överskugga allt annat, och männen beskrev en känsla av 

minskad trygghet. Männen upplevde även en stress av att inte kunna göra långsiktiga planer 

(ibid.). Även Hedestig et al. (2003) visar liknande resultat där män med prostatacancer 

upplevde sin sjukdom som ett ständigt hot mot deras liv. Att få besked om en tumör 

upplevdes med oro och rädsla. Oro upplevdes över vad undersökningar kunde visa och på 

vilket sätt resultaten skulle påverka deras liv (ibid.).

I resultatet framkom att ett sätt att motarbeta den uppkomna oron var att få prata av sig, och 

att få prata om sin sjukdom många gånger blev till ett behov för männen. Att få prata av sig 

upplevdes som befriande, och att någon lyssnade gav känslor av empati och värme. Enligt 

Walsh och Hegartys (2010) upplever majoriteten av män med prostatacancer ett behov att få 

prata av sig med andra, och att detta upplevs som ett sätt att få stöd genom 

sjukdomsprocessen. Det allra viktigaste stödet kom från samtal med män i liknande 

situationer (ibid.). Även Fitch et al. (2000) bekräftar i en studie att patienter upplevde ett 

behov att få prata med någon. Det var viktigt för dem att få prata av sig om sin sjukdom, 

vilket de gjorde med familj och vänner men även med sjukvårdspersonal och i olika 

stödgrupper (ibid.).

Resultaten visade att socialt stöd var viktigt för männen. Männen upplevde det som skönt att 

känna stöd från familj och vänner, och detta stöd gav dem kraft och styrka. Det var även 

viktigt att känna stöd från sjukvården och kunde hjälpa männen genom utredningar och 

behandlingar. Att känna empati från andra människor var även det ett viktigt stöd. Bailey, 

Wallace och Mishel (2007) visade att män med prostatacancer hade ett starkt behov av stöd, 
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eftersom de upplevde känslor som kunde vara svåra att hantera. Davison et al. (2009) menar

att män som upplevde stöd från sjukvården kände sig tryggare i sin sjukdom, medan män som 

inte upplevde stöd förträngde sin cancer mellan läkarbesöken, bagatelliserade cancern och 

visade ointresse för PSA-värden.

I resultatet framkom det att männen upplevde inkontinensbesvär. Störst upplevdes problemen 

med småläckage, men även rädslan att kissa på sig när man befann sig utanför hemmet var 

besvärande. Cayless et al. (2010) studie stödjer dessa resultat. Majoriteten av de studerade 

männen framförde liknande upplevelser, exempelvis att de planerade var någonstans 

närmaste toalett fanns innan de åkte hemifrån. Inkontinensen hade en negativ inverkan på 

männens livsvärld, där deras förmåga att vara aktiva, självständiga och att kunna arbeta 

begränsades (ibid.). Milne et al. (2008) visade också på att de flesta män är medvetna om att 

inkontinensbesvär kan uppstå efter behandling, men blir förvånade över problemens 

svårighetsgrad. McSorely et al. (2013) visar på liknande resultat, där männen kände att de var 

tvungna att vara väl förberedda när de skulle lämna sina hem eftersom de oftare måste gå på 

toaletten, och att detta generade dem. I Weber och Sherwill-Navarros (2005) studie framgår 

att inkontinens får merparten av män med prostatacancer att uppleva en försämrad livskvalité. 

Begränsningen i vardagslivet påverkades mer ju svårare inkontinens männen led av. Att inte 

kunna kontrollera sina kroppsfunktioner gav männen en känsla av förlorad självständighet 

(ibid.). Dahlberg och Segersten (2010) skriver att så länge kroppen fungerar som den ska och 

alltid gjort så råder det harmoni. Vid sjukdom kan harmonin rubbas varvid kroppen kan 

upplevas som annorlunda och självklara saker fungerar inte längre. Kroppsliga förändringar 

medför behov hos individer att omdefiniera identiteten. Kroppen, som tidigare varit nyckeln 

till liv, uppfattas inte längre vara detta. Tvärtom kan den upplevas hindra individen från att 

leva sitt liv (ibid.).

I resultatet framkom att männen upplevde att de fick en annorlunda syn på sitt liv under 

sjukdomen. Fritid, familj och vänner upplevdes viktigare än förr, medan jobbet och materiella 

ting inte längre kändes lika viktiga. Shields et al. (2015) visade att personer som drabbats av 

sjukdom får ett förändrat perspektiv på livet. Förhållningssättet till livet påverkas av den 

befintliga hälsan (ibid.). Jacobsson et al. (1997) visar att män som drabbats av prostatacancer 

kände att de var tvungna att ta en dag i taget. Männen behövde förändra sin livsfilosofi för att 

kunna hantera den nyuppkomna livssituationen (ibid.). Även Hedestig et al. (2005) visar 

liknande resultat. Män med prostatacancer använde sig av olika strategier för att kunna 

fokusera på nutiden. En sådan strategi var att finna aktiviteter som för männen kändes 
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värdefulla. Sådana aktiviteter kunde exempelvis vara att tillbringa mer tid tillsammans med 

familj och vänner. Sjukdomstiden förändrade även männens syn på livet och de tog inte 

längre livet för givet (ibid.). Jacobsson et al. (2000) visar också att män med prostatacancer 

fick en större tacksamhet till livet. Även dessa män utvecklade nya livsfilosofier, där de 

försökte leva mer i nuet och undvek att tala om eller att planera sin framtid (ibid.).

Enligt Dahlberg et al. (2003) har vi som människor genom kroppen tillgång till livet. Vi lever 

genom våra kroppar, och utan kroppen finns det ingen värld. En levande människa upplever 

världen genom sin kropp och kan inte skiljas från den. En förändring i kroppen medför på så 

sätt också en förändring av tillgången till världen och även till livet. Förändringarna påverkar 

inte bara den skadade kroppsdelen eller den synaps och/eller organ som inte fungerar, utan 

hela existensen påverkas på något sätt av varje sådant lidande. Vid en förlust av en förmåga 

förloras även tillgången till livet och världen (ibid.). Detta kan förklara varför männen i denna 

studie upplevde att de tappade sin manlighet eller de andra förändringar som uppkom, såsom 

kroppsfunktioner som inte fungerade som de skulle. 

Slutsats
Resultaten i denna studie visar att det dagliga livet för män som drabbas av prostatacancer 

förändras totalt, männen upplevde många olika känslor och reaktioner från diagnosen till livet 

under behandlingen. Att drabbas av prostatacancer innebär både en förnekelse och ett behov 

av att skaffa sig kunskap om sin sjukdom samt att få prata om den. Rädsla, ångest och oro är 

också vanligt förekommande hos män med prostatacancer. Resultaten påvisade också hur 

inkontinens och impotens påverkade männens bild av att vara manlig, eftersom detta var en 

del av deras identitet.

Som sjuksköterska är det viktigt att bland annat att kunna tillgodose patientens specifika 

omvårdnadsbehov och att undervisa patienten. Eftersom patienter nu för tiden endast stannar 

kort tid på sjukhus är det viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att patienten verkligen 

förstått all information som behövs, exempelvis genom att ge skriftlig information, för att 

underlätta för patienten när de kommer hem. Som sjuksköterska är det även viktigt att vara 

lyhörd för patienten och verkligen lyssna, för att kunna få förståelse av behov hos män med 

prostatacancer. Resultatet av denna studie kan användas som underlag för att öka förståelsen 

av män med prostatacancers omvårdnadsbehov. Eftersom resultaten påvisade att det dagliga 
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livet för män med prostatacancer förändrades totalt efter diagnosen är det av vikt att 

sjuksköterskor är uppmärksamma på detta för att kunna ge anpassad omvårdnad och stöd.

Mer forskning i området behövs för att kunna förändra och förbättra vården. Eftersom 

patienters egna upplevelser av sin sjukdom ger det bästa underlaget till förbättringsarbete bör 

empiriska studier, i form av intervjuer där patienter öppet får berätta, vara ett bra sätt att 

fortsätta forskning inom detta område.

Självständighet 
Sökning efter böcker till studien gjordes tillsammans. Samtliga böcker lästes av båda 

författarna. Efter att tre böcker valts ut till studien läste Feisa två och plockade ut 

meningsenheter från dessa, och Peter en och tog ut meningsenheter från denna. Därefter 

analyserades samtliga meningsenheter av båda författarna tillsammans. Samtliga delar i 

studien har diskuterats av båda författarna och studien har skrivits ihop av författarna 

tillsammans.
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Bilaga 1 Databassökning
 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa  

sammanfattningar  
 

Antal lästa 

böcker 

Antal 
inkluderade 

Böcker 

Prostatacancer och 
patografier  

0 2016-05-28 0 0 0 

Prostatacancer och 
biografi  

5  2016-05-28 3 1 1 

Att leva med 
prostatacancer 

5  2016-05-28 5 0  0 

Mäns upplevelser av 
prostatacancer 

1 2016-05-28 1 0 0 

Prostatacancer 198  

 

2016-05-28 14 5 2 
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Bilaga 2 Exempel på analys av meningsenheter
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet
Kod Kategori

Arbetet kändes inte 
lika viktigt längre. 
Det var en världslig 
sak och något som 
jag behövde för 
familjens försörjning, 
men jämfört med 
hälsan så var det helt 
oväsentligt.
(Ditt PSA är för 
högt, s. 138) 

Arbetet kändes inte 
lika viktigt längre. … 
Jämfört med hälsan så 
var det helt 
oväsentligt. 

Arbetet oväsentligt 
jämfört med hälsan.

Förändrad livssyn

Jag är van till vara 
aktiv, att organisera 
mitt liv med 
åtminstone ett hum 
om hur jag skall 
disponera tiden. Men 
inte så nu.
(Tur i otur, s. 77)  

Jag brukade vara 
aktiv… och hade 
uppfattning om hur 
jag skulle disponera 
tiden. Men inte nu 
längre.

Brukade vara aktiv 
men inte nu lägre.

Förändrad livssyn

Människorna jag 
mötte ute på stan 
kunde stanna upp och 
se forskande på mig, 
som om de letade 
efter synliga spår av 
min sjukdom. 
(I cancerns skugga, s. 
74)

Människor… stannar 
upp och se forskande 
på mig, som om de 
letade efter synliga 
spår av min sjukdom.

Andra letar spår av 
sjukdom.

Psykisk påverkan

Det kändes som att 
behovet av att berätta 
var omättligt. Varje 
lyssnare hjälpte till 
att lätta på bördan.
(Ditt PSA är för högt, 
s. 111)

… kändes som att 
behovet att berätta var 
omättligt. Varje 
lyssnare hjälpte till … 

Behov att berätta 
omättligt. 

Psykisk påverkan

Men nu kände jag ett 
starkt behov av att 
lära mig mera om den 
sjukdom jag hade.

… starkt behov av att 
lära mig mera om den 
sjukdom jag hade.

Behov av kunskap. Stöd
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(I cancerns skugga, s. 
65)

Två sköterskor körde 
ner mig till operation. 
De log vänligt och 
gav mig några 
uppmuntrande ord 
och jag kände deras 
empati.
(Ditt PSA är för högt, 
s. 84)

De log vänligt… och 
jag kände deras 
empati.

Kände deras empati. Stöd

Det är hemskt att 
vara kastrerad, min 
identitet har tagits 
ifrån mig och mitt 
intresse för sex och 
erotik är lika med 
noll.
(I cancerns skugga, s. 
86)

Min identitet har 
tagits ifrån mig och 
mitt intresse för sex 
och erotik är lika med 
noll.

Inget intresse för sex. Svikande 
kroppsfunktioner
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