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Abstrakt 
 
Bakgrund: Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det är den 

vanligaste cancerformen hos män, över 9000 drabbas varje år. Faktorer som ökar risken 

att drabbas är en ohälsosam livsstil, hög ålder, ärftlighet och hormonell påverkan. 

Syfte: att beskriva hur personer med prostatacancer beskriver sina erfarenheter av 

sjukdomen från diagnostillfället till livet efter behandlingen samt att beskriva valda 

artiklars undersökningsgrupp. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som grundade sig på 13 kvalitativa artiklars 

resultat. 

Resultat: Det framkom att männen upplevde många olika känslor i samband med att de 

fick diagnosen. Det framkom också att en bristande information rådde mellan 

sjukvårdspersonal och patient. Männen ansåg att information var viktigt för att kunna 

fatta ett beslut angående behandling och lättare kunna hantera sin situation.  

Det framkom också att flera kroppsliga förändringar och biverkningar skedde under 

behandlingen. Erektil dysfunktion och urininkontinens var de två biverkningar männen 

upplevde som mest påtagliga. Stöd var något som männen upplevde som viktigt under 

behandlingen.  I resultatet fram att sexuella dysfunktioner var ett stort problem för 

männen efter avslutad behandling. Männen upplevde att dessa problem var svåra att 

hantera och därav användes olika copingstrategier.   

Slutsats: Män upplever många olika känslor och reaktioner från diagnostillfället till 

livet efter behandlingen mot prostatacancer. De upplever också att det råder en bristande 

kommunikation och information mellan patient och sjukvårdspersonal. De menar att 

informationen måste bli bättre och mer lättförståelig. Män påtalar att stöd är en viktig 

del genom hela sjukdomsförloppet och att behovet av stöd varierar från person till 

person. Män menar att det största problemet med prostatacancer är förlusten av sexuell 

funktion. Alla tre copingstrategier används vid olika tillfällen genom resans gång då 

man drabbats av prostatacancer. 

Nyckelord: Coping, Erfarenheter, Kvalitativ, Prostatacancer 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
Background: Prostate cancer is one of the most common forms of cancer in Sweden. It 

is the most common cancer in men, with over 9000 affected every year. An unhealthy 

lifestyle, older age, heredity and hormonal influences all increase the risk of developing 

prostate cancer. 

Aim: The aim of the present study was to describe how people with prostate cancer 

describes their experiences of the disease from diagnosis to life after treatment and to 

describe the selected articles’ study group. 

Methods: A descriptive literature review based on 13 qualitative articles. 

Result: The results showed that the men experienced many different emotions when 

they were diagnosed. It was also revealed that a lack of information existed between 

medical staff and patients. The men felt the information was of great importance to be 

able to make a decision on the treatment and make it easier to cope. 

The results showed that several bodily changes and adverse events occurred during 

treatment. Erectile dysfunction and urinary incontinence were the two side effects men 

experienced as most tangible. Support was something that men saw as important during 

treatment. The results shows that sexual dysfunction was a major problem for men after 

treatment. The men experienced that these problems were difficult to handle and hence, 

various coping strategies were used. 

Conclusion: Men experience many different emotions and reactions from diagnosis to 

life after treatment for prostate cancer. They also feel that there is a lack of 

communication and information between patient and medical staff. They believe that 

the information must be better and easier to understand. Men complain that the support 

is an important part throughout the course of the disease and the need for support varies 

from person to person. Men believe that the biggest problem with prostate cancer is the 

loss of sexual function. All three coping strategies were used at various times 

throughout the process of being affected by prostate cancer. 

Keywords: Coping, Experiences, Prostate cancer, Qualitative 
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1. Introduktion  
1.1 Bakgrund 
Prostatan, som enbart finns hos män, är en valnötsstor körtel som ligger runt om 

urinrörets övre del under urinblåsan. Prostatakörtelns funktion är att bilda 

transportvätska för spermierna (Leissner 2001). Prostatacancer innebär att det bildas en 

elakartad tumör i prostata, oftast i den yttre delen av körteln. Det kan därför dröja 

ganska länge innan cancertumören trycker så mycket på urinröret att det ger problem 

med vattenkastningen. Prostatacancer i tidigt skede brukar därför inte ge några symtom 

(Adami 2006). Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det är 

den vanligaste cancerformen hos män och över 9000 män insjuknar varje år (Johansson 

2013). Prostatacancer är en sjukdom som ständigt ökar och det tros bero på den stigande 

medellivslängden (Larsson & Rundgren 2010). Ärftlighet, hög ålder, hormonella 

faktorer och en ohälsosam livsstil ökar risken för att drabbas av prostatacancer 

(Gjerland, Almås & Grönseth 2011). Hög ålder och ärftlighet är de största 

riskfaktorerna för insjuknande och det är ovanligt att drabbas före 60 års ålder (Ericson, 

E. & Ericson T. 2012). Störst risk att insjukna i prostatacancer löper männen i 60-70 års 

ålder	  (Orom et.al. 2015; Hoyt, Stanton, Irwin & Thomas 2013; Kamen et. al. 2015).   

        Man delar in sjukdomen i tre olika stadier beroende på hur stor spridning det är. 

Det första stadiet innebär att tumören endast växer lokalt inuti prostatakörteln. I det 

andra stadiet har tumören växt och involverar närliggande organ som t.ex. urinblåsa, 

ändtarm och sädesledare eller har spridit sig till lymfkörtlar. I det tredje och sista stadiet 

har tumören spridit sig till andra delar av kroppen och orsakat metastaser. De tidiga 

stadierna är ofta symtomfria (Gjerland, Almås & Grönseth 2011).  

        Prostatacancer har sedan 80-talet ökat kraftigt, dock har dödligheten legat stabilt på 

ungefär samma siffra de senaste 35 åren. Femårsöverlevnaden ligger på över 90 procent 

och tioårsöverlevnaden är över 80 procent. Detta kan jämföras med livmoderhalscancer 

där femårsöverlevnaden är över 70 procent och tioårsöverlevnaden ligger på ca 68 

procent. Eftersom prostatacancer oftast drabbar män i hög ålder tros inte prostatacancer 

förkorta livet (Johansson 2013). 

 

1.2 Sjuksköterskans roll och omvårdnad 
Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. Omvårdnad innebär att förebygga ohälsa 

samt att tillfredsställa basala fysiska, psykiska, sociala och andliga behov ur ett 
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patientperspektiv (Ternestedt & Norberg 2009). Vidare innefattar omvårdnad att hjälpa 

individen att ta vara på sina egna resurser för att nå optimal hälsa (Jakobsson & Lützén 

2009). God omvårdnad innebär att se varje människa som unik och respektera dennes 

integritet (Öresland & Lützén 2009). Carter, Miller, Murphy, Payne och Bryant-

Lukosius (2014) menar att sjuksköterskans roll är att ge tid till patienten för att ge 

information om diagnosen, olika behandlings alternativ, samt hjälpa till med kontakt till 

olika supportteam. Sjuksköterskan bör även ge patienten möjlighet till att ställa frågor 

och prata om sina känslor, ge smärtlindring och informera om olika bieffekter.  

        Raingruber och Wolf (2015) menar att det är speciellt att arbeta inom onkologin. 

Att få ett cancerbesked är en mycket stressande och känslomässigt påfrestande situation 

som ställer höga krav på sjuksköterskorna inom onkologin. Sjuksköterskorna i studien 

identifierar några områden som är viktiga att ha i åtanke förutom vikten av information 

och stöd. Som sjuksköterska inom onkologin är det viktigt att vara närvarande i stunden 

och vara där för patienterna. Patienter med cancer är sårbara och befinner sig i en 

existentiell och spirituell kris, de behöver känna att sjuksköterskorna finns som ett stöd 

och att de helhjärtat bryr sig om dem. Carter et. al. (2014) menar att sjuksköterskan bör 

stötta patienten kontinuerligt under hela behandlingsperioden samt följa upp patienten 

efter avslutad behandling då sjuksköterskorna i studien påtalar att männen ofta förnekar 

sina känslor och behovet av stöd. Enligt International Councils of Nurses [ICN] etiska 

kod (2012) ska sjuksköterskan arbeta för att uppnå jämlikhet och social rättvisa gällande 

distribution av resurser och tillgång till sjukvård. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande är, kort sammanfattat, sjuksköterskans roll.  

 

1.3 Behandling och biverkningar 
De behandlingar som finns är kirurgi, strålning eller medicinsk behandling (Ericson, E. 

& Ericson, T. 2012; Gjerland, Almås & Grönseth 2011; Larsson & Rundgren 2010). 

Kirurgisk behandling avser att man tar bort hela prostatakörteln samt sädesblåsan. Det 

finns olika metoder för att ta bort prostatakörteln, antingen genom öppen prostatektomi 

eller laparoskopiskektomi (Gjerland, Almås & Grönseth 2011). Vid metastasering kan 

även kastration bli aktuellt. Man tar då bort båda testiklarna för att minska testosteronets 

inverkan på cancertumören (Ericson, E. & Ericson, T. 2012). Inom den medicinska 

behandlingen finns cytostatika och hormonell behandling. Cytostatika har en dålig 

effekt på prostatacancer och fördröjer bara sjukdomens utveckling (Gjerland, Almås & 

Grönseth 2011). Den hormonella behandlingen syftar till att blockera tumörcellens 
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testosteronreceptorer och därigenom förhindra tillväxt (Ericson, E. & Ericson, T. 2012). 

Cancerbehandling medför omfattande bieffekter, då inte bara den maligna vävnaden blir 

påverkad utan även den friska, vilket ger upphov till olika fysiska och psykiska 

biverkningar (Bruun-Lorentsen & Grov 2011). 

 
1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1	  Erfarenheter	  
Erfarenheter handlar om iakttagelser, händelser som man har deltagit i eller blivit utsatta 

för i livet. Erfarenhet får man genom kunskaper från händelser och färdigheter får man 

utifrån resultatet av erfarenheten (Nationalencyklopedin 2016). Erfarenhet handlar om 

att förfina kunskap över tid (Johnsson & Webber 2015). Erfarenhet handlar inte bara om 

tiden utan också om utvecklingen, förväntningarna och uppfattningarna av situationer 

som kan förändras (Benner, Tanner & Chelsa 2009). Med erfarenheter menar författarna 

händelser, situationer, känslor och tankar som lett till utvecklad och utökad kunskap.  

1.4.2	  Livskvalité	  
En god livskvalitet är något att sträva efter inom hälso – och sjukvård särskilt vid svåra 

sjukdomstillstånd (Brülde 2003). Ångest, depression, rädsla och brist på energi kan leda 

till försämrad livskvalitet. Livskvalitet handlar om människans välbefinnande och 

relateras till hur människans resurser ser ut, psykiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt 

(Nordenfelt 1991). Oavsett om man har god eller dålig livskvalitet så handlar det om 

hur man mår som person. Livskvaliteten relateras till hur lycklig eller olycklig personen 

är och hur man omsätter dessa känslor. Livskvaliteten kan variera från att vara ett dåligt 

liv till att vara tillfredsställande. Det är bara personen själv som kan uppskatta sin 

livskvalitet då det är individuellt (Brülde 2003). 

 

1.5 Coping som teoretisk referensram 
Coping är när man uppnår kontroll över en situation genom att lära sig att påverka 

situationen eller sitt sätt att tänka, vilket kan användas av både patient och sjuksköterska 

i hanteringen av svåra livssituationer (Harris-Kalfoss 2011; Lazarus & Folkman 1984). 

Coping innebär att ständigt ändra sitt beteende och sina tankar för att kunna hantera en 

svår situation (Lazarus & Folkman 1984).  Det finns olika copingstrategier; 

problemfokuserad, emotionsfokuserad och meningsskapande coping (Harris-Kalfoss 

2011; Lazarus & Folkman 1984). Problemfokuserad copingstrategi är när man aktivt 

försöker lösa ett problem, eller förändra en stressframkallande situation. 
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Emotionsfokuserad copingstrategi innebär att ändra sin upplevelse av en situation, 

genom att tänka annorlunda och ändra sina känslor angående situationen (Lazarus & 

Folkman 1984).  Meningsskapande coping innebär att man försöker hitta en positiv 

mening i en situation som är svår och dra lärdom av den (Harris-Kalfoss 2011). Det 

finns olika tillvägagångssätt inom coping. Några av dessa tillvägagångssätt är: humor, 

självbehärskning, gråt, svordomar, undvikande, prata om det eller tänka igenom det. 

Alla dessa verktyg är strategier som används för att hantera en situation och de kan 

variera från person till person men också för samma individ vid olika tillfällen (Lazarus 

& Folkman 1984). Coping är särskilt viktigt inom onkologin. Varje patient upplever 

olika cancerrelaterade stressmoment och de hanteras på olika sätt. Det finns inte något 

särskilt mönster av coping som är bäst för att lindra psykologiskt lidande inom 

onkologin (De Faye, Wilson, Chater, Viola & Hall 2006). Upplevelsen av cancer, 

särskilt i avancerade stadier, kan vara mycket stressande och coping är en viktig del i 

hur patienter hanterar denna situation. Patienter inom onkologin använder ofta flera 

olika typer av copingstrategier för att hantera stress orsakad av en cancerdiagnos 

(Franks & Roesch 2006; De Faye et al. 2006). 

         Ingen copingstrategi anses vara bättre än någon annan då varje människa är unik 

och hur personen väljer att hantera en situation är individuellt. En strategi som är bra för 

en person kan vara dålig för en annan individ (Lazarus & Folkman 1984).  

 

1.6 Problemformulering  
Prostatacancer är en folksjukdom som drabbar över 9000 män per år. Behandlingen 

medför många långvariga biverkningar och kan påverka männens liv under lång tid. Det 

finns forskning om hur män upplever att det är att leva med prostatacancer, dock är 

majoriteten av tidigare forskning inriktad på någon av aspekterna: att få diagnos, under 

behandling och livet efter behandling. Det finns väldigt lite forskning som ser på mäns 

erfarenheter av prostatacancer i ett helhetsperspektiv över hela processen. 

Prostatacancer ökar i Sverige och därför är det än mer viktigt att sjukvårdspersonal har 

kunskap om detta område för att kunna ge den bästa omvårdnaden. Många 

sjuksköterskor, som har omvårdnad som huvudområde, kommer möta dessa patienter i 

arbetslivet och då är det viktigt att ha kännedom om hur männen upplever livet med 

denna sjukdom. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kännedom om vilka problem 

som upplevs som mest påtagliga för att då kunna ge information, råd, stöd och en god 

omvårdnad, oavsett vilket stadie patienten befinner sig i.  
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1.7 Syfte 
Att beskriva hur män med prostatacancer beskriver sina erfarenheter av sjukdomen från 

diagnostillfället till livet efter behandlingen samt att beskriva valda artiklars 

undersökningsgrupp. 

 

1.8 Frågeställningar 
Hur beskriver män sina erfarenheter av att få diagnosen prostatacancer? 

Hur beskriver män som genomgår behandling mot prostatacancer sina erfarenheter 

angående detta? 

Hur beskriver män som överlevt prostatacancer livet efter avslutad behandling och 

sjukdomens påverkan på livskvalitén? 

Hur ser undersökningsgruppen ut i de valda artiklarna? 

 

2. Metod  
2.1 Design 
För att besvara syftet utfördes en litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 

2012).   

 

2.2 Databaser  
Tänkbara källor söktes i databaserna Cinahl och Medline/PubMed då dessa är speciellt 

användbara inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2012). Det finns fler än 3000 

tidskrifter på Cinahl och 65 procent av dessa berör området omvårdnad (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani 2011). Därmed blev Cinahl förstahandsdatabas till sökningarna men det 

gjordes även sökningar i databasen Medline/PubMed för att säkerställa en bredare 

sökning. 

 

2.3 Sökstrategier och begränsningar 
Författarna använde till en början Cinahl headings där sökordet ”prostate cancer” 

användes. Denna sökning resulterade i en lista med olika ämnesord och major heading 

[MH] ”prostatic neoplasms” valdes. Denna sökning gav allt för många träffar och 

således gjordes ytterligare en sökning i Cinahl headings med orden ”prostate cancer and 

experience” för att smalna av mot syftet. Denna sökning resulterade i en lista med olika 

ämnesord och MH ”prostatic neoplasms” OR MH ”life experiences” valdes. Även 

denna sökning gav allt för många träffar och författarna valde att lägga till ”prostate 

cancer” AND ”experience” som fritext sökning kombinerat med de två MH. Denna 
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sökning gav ett mer begränsat antal träffar. Därefter valde författarna att enbart använda 

fritext sökning för att begränsa antalet träffar ytterligare och hitta tänkbara källor som 

svarade på studiens syfte. De sökord som användes vid litteratursökningen för tänkbara 

källor i Cinahl var: ”prostate cancer”, ”experience”, ”prostatic neoplasms”, ”life 

experiences”, ”quality of life”, ”after treatment” och ”diagnosis”. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan Cinahl headings underlätta valet av sökord i en sökning. Författarna hade 

Cinahl som förstahandsdatabas och Medline/Pubmed användes enbart för att säkerställa 

en bredare sökning. Vid sökning i Medline/PubMed använders sökorden: ”Prostate 

cancer”, ”experience” och ”qualitative”. För förtydligande av de olika kombinationerna 

av sökord samt vilka begränsningar som användes, se tabell 1. De begränsningar som 

användes vid sökningen i Cinahl var: Peer review, artiklar publicerade tidigast år 2005 

och full text. I Medline/PubMed användes begränsningarna: Full text och tidigaste 

publikations år 2005. Vid sökning i båda databaserna valdes endast artiklar skrivna på 

svenska eller engelska för att författarna skulle förstå dem dock valdes detta inte som en 

begränsning. 
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Tabell 1. Sökstrategier, sökord och valda källor. 
Databas Begränsningar Sökord Datum Antal 

träffar 
Valda 
källor 

Cinahl Peer reviewed, 
linked full text, 
published date 
20050101-
20161231 

MH ”prostatic 
neoplasm” 

2016-03-

16 

4926     - 

Cinahl Peer reviewed, 
linked full text, 
published date 
20050101-
20161231 

MH ”prostatic 
neoplasm” OR MH 
”life experiences” 

2016-03-

16 

10450    - 

Cinahl Peer reviewed, 
linked full text, 
published date 
20050101-
20161231 

MH ”prostatic 
neoplasm” OR MH 
”life experiences” 
AND “Prostate 
cancer” (fritext) AND 
“experience” (fritext) 

2016-03-

16 

223   - 

Cinahl Peer reviewed, 
linked full text, 
published date 
20050101-
20161231 

“Prostate 
cancer”(fritext) AND 
“experience”(fritext) 
AND 
“diagnosis”(fritext) 

2016-03-

16 

95 6 

Cinahl Peer reviewed, 
linked full text, 
published date 
20050101-
20161231 

“Prostate 
cancer”(fritext) AND 
“experience”(fritext) 
AND “quality of life” 
(fritext) 

2016-03-

16 

63 3 

Cinahl Peer reviewed, 
linked full text, 
published date 
20050101-
20161231 

“Prostate 
cancer”(fritext) AND 
“experience”(fritext) 
AND “after 
treatment”(fritext) 

2016-03-

16 

60 2 

MedLine/Pubmed Full text, 10 
years. 

“Prostate 
cancer”(fritext) AND 
“experience”(fritext) 
AND 
“qualitative”(fritext) 

2016-03-

16 

96 2 

Totalt    314 
(lästa 
titlar) 

13 

 

2.4 Urvalskriterier 
Inklusionskriterierna var att artiklar som valdes ut endast fick vara av kvalitativ ansats 

och skulle svara på författarnas syfte och frågeställningar och beröra ämnet omvårdnad. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara litteraturstudier och de artiklar som 

handlade om avancerad cancer uteslöts.  
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25 artiklar lästes översiktligt 
5 artiklar togs bort då de var 
kvantitativa 

20 valdes bort då de ej 
svarade på syftet 
 

 

2.5 Urvalsprocess 
Alla sökningar utfördes gemensamt och författarna läste först endast titlar. I de artiklar 

med titlar som till synes svarade på syftet lästes också artikelns abstrakt, där metod och 

resultat ingick, för att få en överblick av handlingen. Totalt lästes 45 abstrakt. Av dessa 

valdes 25 artiklar ut och lästes översiktligt på datorn. Därefter skrevs 20 artiklar ut där 

författarna granskade dessa på var sitt håll. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll 

tillsammans och 7 artiklar valdes bort då de inte svarade på syfte och frågeställningar. 

Det återstod då 13 artiklar som utgör resultatet i denna litteraturstudie. För tydligare 

bild, se figur 1. 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
Figur 1, artikelbortfall. 

  

2.6 Dataanalys 
Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar analyserades artiklarnas resultat. De 

13 artiklar som svarade på frågeställningar och syftet granskades noggrant av var och en 

av författarna. Diskussioner om artiklarnas innehåll pågick under hela 

dataanalysprocessen för att säkerställa att innehållet tolkats på ett likvärdigt sätt av båda 

författarna. Författarna analyserade data genom att läsa artiklarna flera gånger för att 

förstå helheten och försöka hitta nyckelbegrepp som kunde utgöra teman/kategorier i 

Lästa titlar: 314 269 valdes bort då titel ej 
svarade på syftet 

45 lästa abstrakt 

Återstod gjorde 13 artiklar som 
analyserades och inkluderades i 
resultatet. 

 

 

 

 

 

20 artiklar granskades noggrant   

7 togs bort då de ej svarade på 
syftet och frågeställningar 
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studien. Först läste författarna artiklarna var för sig och sedan gemensamt för att kunna 

diskutera innehållet för att sedan kunna kategorisera innehållet. För att underlätta 

kategoriseringen färgmarkerades de delar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar i enlighet med Polit och Beck (2012). De tre huvudteman som framkom 

vid granskningen av artiklarnas innehåll var ”att få diagnosen prostatacancer”, ”under 

behandlingen mot prostatacancer” och ”livet efter behandlingen mot prostatacancer”. 

Utifrån vidare granskning identifierades även underkategorier. Författarna granskade, 

analyserade och beskrev även artiklarnas undersökningsgrupp. Valda artiklars resultat 

sammanställdes i en resultattabell, se tabell 2, bilaga 1. Där presenteras kortfattat, 

författare, syfte och resultat. 

        Innehållet från artiklarnas metod analyserades och strukturerades enligt en modell 

(Polit & Beck 2012). Metod delen skrevs in i kolumner som rubricerades med 

författare/år/land, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod för att det skulle vara lättare att se likheter och skillnader. Se tabell 3, 

bilaga 2. Sedan sammanställdes detta utifrån litteraturstudiens syfte och den 

metodologiska frågeställningen. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
Författarna har varit objektiva och neutrala i urvalsprocessen och analysprocessen och 

inte uteslutit någon information från de 13 artiklarna som svarat på syftet (Polit & Beck 

2012). Författarna har korrekt och noggrant refererat till primärkällor och ingen 

plagiering har förekommit. De 13 artiklarna är godkända av relevanta etiska kommittér. 

 

3. Resultat 
Resultatet bygger på 13 valda vetenskapliga artiklar och dessa presenteras i löpande text 

samt i tabell 4, bilaga 3 där författare, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, syfte 

och resultat redovisas för att få en tydlig överblick. Artiklarnas resultat är indelat i 

huvudkategorier och underkategorier utifrån identifierade teman. Första 

huvudkategorin, Att få diagnosen prostatacancer, med underkategorierna När männen 

söker vård, Diagnostillfället, Kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient, 

Coping kring cancerbeskedet och Beslut om behandlingsmetod mot prostatacancer. 

Andra huvudkategorin, Under behandlingen mot prostatacancer. Underkategorierna 

är Biverkningar, Behovet av stöd under behandlingen och Coping under behandlingen. 

Den tredje huvudkategorin, Livet efter behandlingen mot prostatacancer, med 
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underkategorierna Sexuella problem till följd av biverkningarna, ”Andra biverkningar, 

kroppsliga förändringar och en förändrad identitet”, Stöd och information efter 

behandlingen och Coping efter behandlingen. Samt huvudkategorin Metodologisk 

aspekt: Undersökningsgrupp med underrubrikerna Antalet deltagare, Ålder, Land och 

Civil status.   

3.1	  Att	  få	  diagnosen	  prostatacancer	  
3.1.1 När männen söker vård 
Då patienterna sökte vård hade de ofta ingen tanke på att det kunde röra sig om 

prostatacancer. Flera av männen i artiklarna beskrev att de ofta sökte vård för allmän 

sjukdomskänsla med svårighet att urinera, ryggsmärtor, ökad urin frekvens, trötthet och 

oförmåga att behålla en erektion (Appelton et al. 2015; Walsh & Hegarty 2010). 

 

3.1.2 Diagnostillfället 
I flera av studierna beskrev männen olika känslor och reaktioner som kom över dem i 

och med att diagnosen ställdes, allt ifrån chock, förnekelse, sorg och acceptans 

(Appelton et al. 2015; Krumwiede, K. & Krumwiede, N. 2012; Walsh & Hegarty 2010). 

De flesta uppgav att de blev chockade av beskedet då de trodde att symtomen bara var 

normalt åldrande. Några av männen i en av studierna menade dock att de inte blev 

förvånade över beskedet då de redan misstänkt att de drabbats av prostatacancer 

(Appelton et al. 2015). Männen beskrev hur beskedet om cancern innebar en 

livsförändrande erfarenhet och en känsla av ett ovisst tillstånd. Detta obestämda 

tillstånd skapade oro och rädsla inför framtiden (Krumwiede, K. & Krumwiede, N. 

2012). Männen i en av studierna beskrev en stark oro för framtiden och en rädsla för 

döden. När männen fick diagnosen prostatacancer beskrev många av dem flera 

orosmoment. Männen kände bland annat oro för att inte kunna jobba och försörja 

familjen. Dels var de oroliga för hur de skulle må och fungera efter behandlingen men 

även för att cancern skulle ta deras liv (Appelton et al 2015). Andra orosmoment som 

männen beskrev var att drabbas av olika sexuella dysfunktioner, påverkan på deras 

manlighet och urin inkontinens. Några män beskrev en känsla av extrem sorg i och med 

mottagandet av beskedet och att de försökte hålla en god min trots alla de känslor och 

tankar som svämmade över. En man beskrev dock hur han kände sig tacksam för över 

sextio år av god hälsa och kunde således acceptera situationen (Walsh & Hegarty 2010). 
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3.1.3 Kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient 
Den bristande kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patient var något 

männen i studierna påpekade (Appelton et al. 2015; Walsh & Hegarty 2010). En 

deltagare berättade att han var ovetande om betydelsen av PSA testet, läkaren hade 

antytt att det bara var ett blodprov men hade inte förklarat själva innebörden av testet. 

Flera deltagare i studien påpekade att läkaren måste förklara vilka blodprover de tog och 

betydelsen av dessa prover. Männen menade att information redan i undersökningsfasen 

kan minska överraskningsmomentet och chocken i samband med eventuella avvikelser i 

provresultatet i ett senare skede (Walsh & Hegarty 2010). 

        Männen beskrev att de kände sig övergivna i samband med att de fick sin diagnos 

då sjukvårdspersonalen inte frågade hur de kände. Männen påpekade att reaktionerna 

och känslorna som uppstår efter en cancerdiagnos är unik för varje person och 

sjukvårdspersonalen bör fråga hur patienterna känner (Appelton et al. 2015). Deltagarna 

påpekade också betydelsen av hur beskedet framfördes och att sjukvårdspersonal tog sig 

tid att lyssna på patienterna. Några män var besvikna på att beskedet framfördes utan 

medkänsla och menade att personalen var så van att dela ut sådana besked att det blivit 

rutin för dem (Walsh & Hegarty 2010). 

 

3.1.4 Coping kring cancerbeskedet  
Männen beskrev olika psykologiska strategier de använde för att kunna hantera 

beskedet. Bland annat att se sin situation i ett positiv ljus, till exempel tro att cancern 

var icke-aggressiv och att använda humor som ett verktyg för att hantera cancern 

(Appelton et al. 2015). Några av männen beskrev hur de drog sig undan och att de 

hemlighöll sin diagnos från vänner för att kunna hantera sin situation (Walsh & Hegarty 

2010). Även männen i Appelton et al. (2015) studie menade att dra sig undan var ett sätt 

att hantera diagnosen. Att försöka tänka positivt och vara tacksam för det liv de levt 

beskrevs också som ett sätt att hantera den svåra situationen (Walsh & Hegarty 2010). 

Till följd av cancerdiagnosen, beskrev männen hur de försökte förstå vad som hade hänt 

genom att reflektera över vad de kunde ha gjort annorlunda och hur deras tidigare 

hälsobeteenden om möjligt hade kunnat orsaka cancern (Appelton et al. 2015). 

 
3.1.5 Beslut om behandlingsmetod mot prostatacancer 
Efter att männen fått diagnosen skulle de fatta ett beslut om vilken behandling de skulle 

genomgå: kirurgi, strålbehandling, hormonbehandling. Även exspektans, som innebär 

att man inte gör någonting, förekommer i de fall cancern inte är behandlingsbar 
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(Appelton et al. 2015). Att göra ett val gällande behandlingen ansågs vara ett svårt 

beslut och erfarenheterna skilde sig åt. Rädsla och ångest var känslor som kom med 

beslutsfattandet. Generellt så fick de flesta av deltagarna veta vilka 

behandlingsalternativ som fanns samt vilka biverkningar som kan komma med 

behandlingen (Appelton et al. 2015; Walsh & Hegarty 2010). Att låta patienten fatta 

beslutet angående vilket behandlingsalternativ de skulle välja upplevdes som både 

omkullkastande och förvirrande då de inte upplevde sig som experter på området. 

Ibland fattades beslutet om vilken behandling patienten skulle få utan att patienten hade 

varit delaktig i beslutet och fått information, detta upplevde några av männen i studien 

som negativt. Vissa gånger ville männen själva att någon annan skulle fatt beslutet om 

behandling åt dem (Appelton et al. 2015). Processen att komma fram till ett beslut om 

behandling var utan tvekan en väldigt stor del av resan. Männen i en av studierna 

beskrev denna process som den absolut största och kanske jobbigaste delen (Walsh & 

Hegarty 2010). Informationsblad, samt att få informationen på en bra nivå och att få 

informationen i rätt tid var avgörande faktorer i valet av behandling, men också 

påverkan på patientens eget liv spelade roll i valet av behandling (Appelton et al. 2015).   

3.2 Under	  behandlingen	  mot	  prostatacancer	  
3.2.1 Biverkningar 
Under behandlingen skedde många förändringar hos personer med prostatacancer både 

fysiskt och psykiskt. Flertalet av studierna visade att en förändrad kroppsuppfattning 

och biverkningarna som kom under behandlingen och hade en stor inverkan på det 

dagliga livet och livskvalitén för männen (Ervik & Asplund 2012; Hanly, Mireskandari 

& Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 2010; Öster, Johansson, Klingstedt & Lindh 

2013). Behandlingsmetoderna var strålning, kirurgi och medicinsk behandling och 

därför kunde biverkningarna variera för de olika metoderna (Ervik & Asplund 2012; 

Öster et al. 2013). Två biverkningar av behandlingen var återkommande för alla tre 

behandlingsmetoderna och det var erektil dysfunktion (ED) och urininkontinens (Ervik 

& Asplund 2012; Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 2010; 

Öster et al. 2013). I studien som undersökte upplevelser av ED så nämnde männen en 

saknad av det sexuella begäret och impotens som de värsta bieffekterna av behandlingen 

(Ervik & Asplund 2012). För många patienter var det svårt att acceptera och anpassa sig 

till livet med ED då det innebar en förlorad identitet för männen och avsaknad av 

manlighet. Det innefattade också många känslor som chock, depression, besvikelse och 

ilska eftersom det skedde kroppsliga förändringar som ledde till en förlorad lust till att 
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ha sexuell samlevnad (Ervik & Asplund 2012; Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014; 

Walsh & Hegarty 2010; Öster et al. 2013). Några av männen hade svårt att anpassa sig 

till det nya livet utan att kunna ha penetrerande sex då det ansågs vara en viktig del av 

mannens manlighet eftersom man fortfarande ville ha ett aktivt sexliv (Ervik & Asplund 

2012; Walsh & Hegarty 2010; Öster et al. 2013). En negativ effekt var att del män blev 

så spända över hur länge erektionen skulle hålla i sig, vad deras partner tyckte samt om 

de skulle kunna genomföra ett samlag. Alla dessa tankar härledde till att man tappade 

lusten (Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014).  

        Urininkontinens, som var den andra huvudsakliga biverkningen, var påfrestande 

för männen. Nattliga toalettbesök, urinläckage, täta toalettbesök, svårigheter att tömma 

blåsan, täta trängningar, förstörd nattsömn och behov av att bära inkontinensskydd blev 

en påverkan på det dagliga livet för männen med prostatacancer (Ervik & Asplund 

2012; Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 2010; Öster et al. 

2013). Livskvaliteten blev påverkad och urininkontinensen ansågs många gånger som 

ett problem som förstörde livet för dessa män eftersom de inte kunde utföra de dagliga 

aktiviteterna (Walsh & Hegarty 2010). Ett exempel som beskrevs var hur en man 

slutade simma och att ens vara på stranden för han kunde inte ha inkontinensskydd i 

badbyxorna och hade han inte det så blev det urinläckage som ledde till en ständig 

emotionell stress. Rädslan för urinläckage fanns med hela tiden, samt att det krävdes 

planering av dagen och det ständiga behovet av att ha nära till en toalett (Walsh & 

Hegarty 2010; Öster et al. 2013). Att bära inkontinensskydd beskrevs som genant och 

en känsla av otillräcklighet över att inte kunna hålla tätt, vilket ledde till att 

livskvaliteten påverkades negativt om man inte överkom dessa känslor (Ervik & 

Asplund 2012; Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014). Vissa män i studien ville inte 

bära inkontinens skydd utan bar mörka kläder i hopp om att ingen skulle se fläckarna på 

byxorna. Urininkontinensen påverkade också det sexuella då en del av männen 

upplevde att de kissade på sig när de blev upphetsade och fick erektion men också vid 

orgasm (Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014). Urininkontinensen blev en skam 

eftersom man inte kunde kontrollera den. Alternativet var att använda en kateter så de 

kunde tappa sig själva om de inte ville använda inkontinensskydd. Nackdelen var att det 

krävdes planering för att kunna utföra tappningen men det positiva med denna metod 

var känslan av kontroll och känslan som infann sig när man tappat sig beskrevs som 

ljuvlig eftersom det gick lätt att tömma blåsan (Öster et al. 2013). 
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3.2.2 Behovet av stöd under behandlingen 
Stöd är något som männen uppfattade som en viktig del under behandlingen. Stöd 

kunde vara att få skriftlig och muntlig information, då det upplevdes som viktigt men 

framför allt skulle den vara adekvat. Stödet från anhöriga, sjukvårdpersonal samt 

stödgrupp var andra olika sorters stöd (Ervik & Asplund 2012; Hanly, Mireskandari & 

Juraskova 2014; Sinfield, Baker, Agarwal & Tarrant 2008; Walsh & Hegarty 2010; 

Öster et al. 2013). Patienterna behövde olika sorters stöd utifrån sin situation samt 

behov av att veta att det fanns stöd att tillgå under behandlingstiden (Walsh & Hegarty 

2010). 

        Det visade sig också att stöd från sjukvårdspersonalen varierat under 

behandlingstiden. De flesta av männen uppfattade sjukvårdspersonalen som 

professionella i sin yrkesroll och att de hade ett bra bemötande samt var mycket 

medicinskt kunniga, vilket ledde till att patienterna kände sig lugna och trygga och att 

de kunde få den information de behövde för att räta ut de frågetecken som fanns (Ervik 

& Asplund 2012; Walsh & Hegarty 2010; Öster et al. 2013). Andra tyckte att det var 

emotionellt svårt att prata med kvinnlig sjukvårdspersonal eftersom de inte kunde 

relatera till personalen på samma sätt eftersom de inte hade en prostata, därför var det 

lättare att prata med en man eftersom de förstod prostatans funktioner bättre och hade 

bättre förståelse för männens känslor (Ervik & Asplund 2012; Walsh & Hegarty 2010).  

Partnern eller annan nära vän spelade en stor roll för många av patienterna under 

behandlingen, medan andra inte vågade berätta allt i rädslan för att göra de oroliga och 

upprörda (Sinfield et al. 2008; Walsh & Hegarty 2010; Öster et al. 2013). De män som 

ville ha stöd av sina nära och kära beskrev att de fick mycket stöd och att anhöriga 

förstod männens begränsningar i det dagliga livet, samt att de anhöriga fanns med för att 

ställa frågor och ta upp ämnen vid stödgruppstillfällen som männen antingen inte 

vågade fråga om eller helt enkelt inte kom ihåg att fråga om (Sinfield et al. 2008). En 

del män upplevde en rädsla för att det skulle bli ryktesspridning och att alla skulle få 

veta att de hade prostata cancer och att de skulle stämplas med en dödsdom. En del män 

i studien berättade inte om diagnosen för någon, inte ens för partnern (Walsh & Hegarty 

2010). Då patienterna ibland inte ville berätta om cancern för partnern eller vänner blev 

stödgrupper en nödvändig ventilationsplats för många (Öster et al. 2013). Information 

om att det fanns stödgrupper varierade, en del patienter hade inte ens hört talas om 

stödgrupp eller fått rådet av sin specialistläkare att ta del av en sådan grupp vilket ledde 

till att de kände sig ensamma. En annan patient upplevde det som ett fantastiskt 
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ögonblick att få kontakt med en stödgrupp (Walsh & Hegarty 2010). En stödgrupp 

upplevdes som positiv i den bemärkelsen att man kunde lätta sitt hjärta och få dela sina 

erfarenheter med andra i samma situation och se att man inte var ensam om sina 

problem (Ervik & Asplund 2012; Öster et al. 2013). Patienterna menade att det inte 

fanns någon annan än patienterna själva som kunde förstå, prata om erfarenheterna eller 

sätta sig in i patienternas situation om att genomgå behandling och biverkningarna den 

medförde. Därför blev stödgruppen en vändpunkt till att se något positivt för några av 

männen. Andra kände att de inte behövde stödgruppen utan klarade sig bra med stödet 

från familjen (Walsh & Hegarty 2010). En del av patienterna upplevde att de kände sig 

friskare när de deltog i gruppen. Humor och skratt var två viktiga faktorer när det kom 

till att orka ta sig an svårigheter, att våga skratta, detta vågade man göra tillsammans i 

stödgruppen (Öster et al. 2013). 

 

3.2.3 Coping under behandlingen 
I studierna visade det sig att männen använt sig av olika strategier för att ta sig igenom 

behandlingen. I ett första led handlade det om att acceptera svagheterna, som att 

kroppen inte fungerade som den skulle, acceptera den nya situationen samt sjukdomen 

för att orka ta sig framåt, samt våga prata om sina rädslor och ångesten som 

prostatacancer orsakade (Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 

2010; Öster et al. 2013). Sexuella problem var en biverkan under behandlingen och 

männen hanterade det på olika sätt. Flera av männen accepterade det då det var en del 

av sjukdomen samt att de levt en lång tid med samma partner och inte hade samma 

sexuella behov. Männen menade att behandlingen förlängde deras liv tillsammans och 

att det framstod som en viktigare aspekt (Ervik & Asplund 2012; Walsh & Hegarty 

2010; Öster et al. 2013). För att inte hamna i en depression var det viktigt att ha en 

positiv attityd samt att bli uppmuntrad av sin omgivning att försöka ha sina 

fritidsaktiviteter kvar (Ervik & Asplund 2012; Öster et al. 2013). Förnekande var en 

copingstrategi som en del män använde sig av men som inte fungerade i det långa 

loppet. Isolering och att inte våga knyta nya kontakter och vara intim var något som 

drabbade männen som levde utan partner eftersom självkänslan var dålig (Hanly, 

Mireskandari & Juraskova 2014). Att se saker ur en annan synvinkel och kasta nytt ljus 

över situationer, fokusera på framtiden och återgången till ett normalt liv med arbete, 

barnbarn, resor och fritidsaktiviteter och tron på framtiden gjorde att männen orkade ta 

sig igenom behandlingen och våga leva ett så normalt liv som möjligt (Öster et al. 
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2013). Humor, sarkasm och att våga skämta om sitt sjukdomstillstånd och 

biverkningarna var ett annat sätt att överleva och orka ta sig framåt men även att få veta 

hur många det är som faktiskt överlever prostatacancer. Hoppet var ändå det sista som 

ansågs lämna människan och med det kom tron på framtiden (Ervik & Asplund 2012; 

Öster et al. 2013). 

3.3	  Livet	  efter	  behandlingen	  mot	  prostatacancer	  
3.3.1 Sexuella problem till följd av biverkningarna 
Nästan alla män i studierna upplevde ovälkomna symtom och upplevelser till följd av 

symtomen som förlust av maskulinitet och sexlust samt sexuellprestanda (Appelton et 

al. 2015; Ervik & Asplund 2012; Öster et al. 2013). Den förlorade sexlusten upplevdes 

som en förlust av den maskulina identiteten och sågs som mycket problematisk 

(Appelton et al. 2015). Männen upplevde en mer feminin kropp med brösttillväxt och 

förlorad muskelmassa som påfrestande biverkningar efter behandlingen (Appelton et al. 

2015; Ervik & Asplund 2012; Öster et al. 2013). Det klagades också över en förändrad 

kroppsbild relaterat till viktökning, värmevallningar, trötthet, ömmande tår och fingrar, 

lymfödem i ben och penis. För många av männen kändes det som att de hamnat i 

kvinnors motsvarighet till klimakteriet, då även testiklarna minskade (Dieperink, 

Wagner, Hansen, S. & Hansen, O. 2013). Den mer feminina kroppen ledde till att 

männen kände skam (Appelton et al. 2015). Männen beskrev de sexuella problemen 

som stora men påpekade också att andra aspekter i livet var viktiga (Dieperink et al 

2013). De yngre patienterna oroade sig i större utsträckning över hur den genomgångna 

behandlingen skulle påverka deras sexuella funktion. Flera av de äldre patienterna 

kände sig nonchalerade av sjukvårdspersonal på grund av sin ålder och upplevde att 

sjukvårdspersonal ansåg att de var för gamla för att oroa sig för sexlivet (O’Brien et al. 

2011). Männen i studien beskrev hur behandlingen påverkat deras sexliv negativt. De 

beskrev vidare hur detta var svårt att hantera (Iyigun, Ayhan & Tastan 2011). Några av 

männen sökte hjälp för att kunna bibehålla sitt sexliv. De använde bland annat sexterapi, 

pumpar och medicin (Appelton et al. 2015). Dock påpekade männen i studien att det 

många gånger inte hade någon effekt eller att de inte provade då man trodde att det 

skulle göra mer skada än nytta (Walsh & Hegarty 2010). Även männen i O’Brien et al. 

(2011) studie beskrev hur förlusten av deras sexuella funktion påverkade dem mycket. 

En man beskrev hur han kände att han gjorde sin fru besviken på grund av sina sexuella 

problem. Flera av männen beskrev hur de spekulerade om hur deras partner såg på den 

minskade sexuella lusten och förmågan att prestera sexuellt (Rivers et al. 2011). 
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Männen i denna studie beskrev även hur urininkontinens gjorde att de undvek att ha 

samlag av rädsla för att detta skulle bekymra partnern (Iyigun, Ayhan & Tastan 2011).  

        Männen beskrev hur penisförkortning var en annan biverkan på kirurgin. Dock 

beskrev männen att penisförkortningen inte påverkade dem så mycket som den erektila 

dysfunktion gjorde (Yu Ko, Degner, Hack & Schroeder 2010). Männen önskade att de 

sexuella problemen skulle avta med tiden och att lusten skulle återvända men de 

beskrev att de inte var hoppfulla (Dieperink et al. 2013; Iyigun, Ayhan & Tastan 2011). 

 

3.3.2 Andra biverkningar, kroppsliga förändringar och en förändrad 
identitet 
En förändrad kroppsuppfattning och skadliga effekter var något som drabbade männen 

och som fortgick även efter avslutad behandling med Androgen deprivation therapy 

(ADT). ADT som är en medicinsk behandling innebär att man tar bort det manliga 

könshormonet (Dieperink et al. 2013). Männen beskrev också hur de efter behandlingen 

blev mer känsliga och grät oftare i och med att det manliga könshormonet tagits bort 

(Levy & Cartwright 2015). Skadliga effekter som kom att förknippas med urinblåsan 

var urininkontinens som fortsatte även efter avslutad behandling (Dieperink et al. 2013). 

Några av männen beskrev urininkontinens som det värsta som kunde hända en man. De 

kände att de förlorade kontrollen över sin egen kropp (Iyigun, Ayhan & Tastan 2011). 

Klåda, blodiga avföringar, smärta och irritation var några av biverkningarna som kom 

från tarmen (Appelton et al. 2015; Dieperink et al. 2013). Alla dessa biverkningar 

påverkade både det dagliga livet och livskvaliteten (Dieperink et al. 2013). 

 
3.3.3 Stöd & information efter behandlingen 
Männen ansåg att det behövdes både muntlig samt skriftlig information på en bra nivå 

när det kom till biverkningar och problem efter avslutad behandling (Dieperink et al. 

2013; Iyigun 2011). Män som hade fått information av sin läkare och sjukvårdspersonal 

kände sig mera förberedda för att kunna hantera biverkningarna, än de som inte fått 

information. Det fanns flera områden som männen kände att de saknade information 

om. Dessa områden var främst urininkontinens, erektil dysfunktion (ED) och vart de 

skulle vända sig med sina problem (Iyigun, Ayhan & Tastan 2011). Information om ED 

ansågs som en viktig del men även om männen fick information så var den oftast ytlig 

och var inte tillräcklig för att vara till hjälp och skapade mera irritation och besvikelse 

för männen (Rivers et al. 2011). Stödet varierade för männen och vilket ledde till man 

inte sökte stöd och hjälp utan accepterade sin situation om sina sexuella problem. Det 
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grundade sig i att man inte följde upp patienterna och skapade en bra relation, 

konsekvenserna av detta gjorde att männen kände svårigheter i att ta upp känsliga 

ämnen som sitt sexliv (O’Brien et al. 2011). Många gånger ville männen i studien av 

Iyigun, Ayhan & Tastan (2011) ta upp problemet ED då de ville ha hjälp men vågade 

inte då det kändes genant och skamfullt att prata om sina intima problem. Vilket även 

männen i studien av O’Brien et al (2011) styrkte där några av männen kände att de 

kunde ta upp det känsliga ämnet men gjorde det inte på grund av de kommit till 

acceptans med sina problem men kände en ångest efteråt och ångrade att de inte tog upp 

det. Enligt några av männen i studierna var stödet av anhöriga, sina nära och kära och 

vänner stärkande för att orka ta sig igenom allt men det stärkte även bandet mellan 

make och maka. Ofta påverkades männen positivt av att det stödet och veta att de fanns 

vid deras sida (Appelton et al. 2015; Rivers et al. 2011). 

 

3.3.4 Coping efter behandlingen 
Männen ansåg att det var viktigt att se helheten och inte bara fokusera på det sjuka 

(Dieperink et al 2013; Levy & Cartwright 2015; Yu Ko et al 2010). En annan aspekt av 

coping var att ta avstånd som kan liknas med förnekelse för att klara av alla känslor som 

uppkommer, eller att man vågar visa sina känslor och gråta öppet vilket lättade på 

trycket och man kände sig lugnare (Levy & Cartwright 2015). Männen använde sig 

också enligt Dieperink et al (2013) och Levy och Cartwright (2015) av så kallad 

galghumor för att orka prata om känsliga ämnen. Humorn användes också som ett sätt 

att skydda sig själv och sin familj. 

        Att leva i nuet eller planera för framtiden var något som vissa av männen 

uppfattade som svårt. Positivt tänkande och att sätta upp mål gjorde att man hade något 

att se fram emot (Levy & Cartwright 2015). Acceptans var ett redskap man kunde 

använda sig av för att hantera en svår situation (Yu Ko et al 2010). Männen menar att de 

blev tvungna att hitta en ny mening med livet på grund av sjukdomen (Levy & 

Cartwright 2015; Yu Ko et al 2010). Vilket även påvisas i studien av Dieperink et al 

(2013) då männen fick tillfälle att reflektera över livet och vad som var betydelsefullt. 

3.4	  Metodologisk	  aspekt:	  Undersökningsgrupp	  
Undersökningsgruppen i de artiklar som utgör denna studies resultat studerades utifrån 

antal deltagare, ålder, land och civil status. Eftersom prostatacancer bara drabbar män 

behövde författarna inte studera könsfördelningen. Undersökningsgruppens trovärdighet 

stärks om undersökningsgruppen är identifierad, beskriven på ett utförligt sätt och 
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representativ (Polit och Beck 2012). Undersökningsgrupperna presenteras ingående i 

tabell 3, bilaga 2.  

        Antalet deltagare varierade i studierna från det minsta som var 5 st. deltagare i 

(Levy & Cartwright 2015) till de två största studierna som var 35 st. deltagare (O’Brien 

et al. 2011; Sinfield et al. 2008). I två av studierna (Walsh & Hegarty 2010; Yu Ko et al. 

2010) var deltagarantalet under 10 stycken och i sju av studierna (Appelton et al. 2015; 

Dieperink et al. 2013; Ervik & Asplund 2012; Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014; 

Iyigun, Ayhan & Tastan 2011; Krumwide, K. & Krumwiede, N. 2012; Rivers et al. 

2011) var deltagarantalet 10 personer eller flera. 

        I två av artiklarna presenterades inte åldern på deltagarna (Walsh & Hegarty 2010; 

Öster et al. 2013). I övriga elva artiklar fanns ålder beskriven (Appelton et al. 2015; 

Ervik & Asplund 2012; Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014; Krumwide, K. & 

Krumwiede, N. 2012; Levy & Cartwright 2015; O’Brien et al. 2011; Rivers et al. 2011; 

Sinfield et al. 2008; Yu Ko et al. 2010). Endast en artikel beskrev enbart medelålder på 

deltagarna (Iyigun, Ayhan & Tastan 2011). Yngsta deltagaren återfanns i Hanly, 

Mireskandari och Juraskova (2014) och äldsta återfanns i Ervik och Asplund (2012). 

        Fyra av studierna var utförda i England (Appelton et al. 2015; Levy & Cartwright 

2015; O’Brien et al. 2011; Sinfield et al. 2008). Två av studierna var utförda i USA 

(Krumwide, K. & Krumwiede, N. 2012; Rivers et al. 2011). Tre stycken var utförda i 

norden (Danmark, Norge och Sverige) (Dieperink et al. 2013; Ervik & Asplund 2012; 

Öster et al. 2013). De resterande fyra studierna var utförda i Austarlien (Hanly, 

Mireskandari & Juraskova 2014), Kanada (Yu Ko et al. 2010), Irland (Walsh & Hegarty 

2010) samt Turkiet (Iyigun, Ayhan & Tastan 2011). 

        Majoriteten av männen i studierna var sammanboende med partner (Dieperink et 

al.2013; Ervik & Asplund 2012; Hanly, Mireskandari & Juraskova 2014; Iyigun, Ayhan 

& Tastan 2011; Krumwide, K. & Krumwiede. 2012; Levy & Cartwright 2015; Rivers et 

al. 2011; Yu Ko et al. 2010). I fem av studierna framkom inte männens civil status 

(Appelton et al. 2015; O’Brien et al. 2011; Sinfield et al. 2008; Walsh & Hegarty 2010; 

Öster et al. 2013). 

 



 

20 
 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns erfarenheter av livet med 

prostata cancer. I föreliggande litteraturstudie framkom tre huvudteman: att få 

diagnosen, under behandlingen och livet efter behandlingen.  

        Inom kategorin att få diagnosen prostatacancer framkom att männen upplevde 

många olika känslor i samband med att de fick diagnosen. De kände oro inför 

framtiden, sorg, chock och en rädsla för döden. Det framkom också att en bristande 

kommunikation och information rådde mellan sjukvårdspersonal och patient. Männen 

ansåg att rätt och lättförståelig information var av stor vikt för att de skulle kunna fatta 

ett beslut angående behandling och lättare kunna hantera sin situation. I detta inledande 

skede av sjukdomen använde männen sig av emotionsfokuserad coping och 

problemfokuserad coping. 

        Inom kategorin under behandlingen mot prostatacancer framkom det att flera 

kroppsliga förändringar började under behandlingen men två biverkningar upplevdes 

som mest påtagliga. Dessa två var erektil dysfunktion och urininkontinens. Männen 

upplevde att stöd var en viktig del under behandlingen. Vilken typ av stöd männen 

behövde varierade från person till person och kunde vara sjukvårdspersonal, anhöriga 

eller stödgrupp. Under behandlingen använde männen sig av alla tre copingstrategier. 

Inom kategorin livet efter behandlingen mot prostatacancer framkom det att den 

sexuella dysfunktionen var ett stort problem som påverkade männen både fysiskt och 

psykiskt. Även efter avslutad behandling var information och stöd viktigt för männen. 

De upplevde att information om biverkningar som skulle kvarstå var nödvändigt. Efter 

avslutad behandling använde sig männen av emotionsfokuserad coping och 

meningsskapande coping. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1	  Att	  få	  diagnosen	  
När patienterna söker vård söker de ofta för allmänna symtom i tron om att det är 

normalt åldrande, de har ofta inte en tanke på att det kan vara prostatacancer (Appelton 

et al. 2015; Walsh & Hegarty 2010). Detta kan tänkas vara en faktor till att beskedet blir 

svårt att hantera då männen inte kunnat förbereda sig mentalt för ett sådant svårt besked. 

Att få ett besked som prostatacancer skapade obehag hos männen på grund av den 
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livsomställning som uppstod då de gått dit för en vanlig läkarundersökning (Harden et 

al 2002). 

        I resultatet framkom även att den bristande informationen och kommunikation i 

och med diagnostillfället hade inverkan på hur männen upplevde beskedet (Appelton et 

al 2015; Walsh & Hegarty 2010). Information och kommunikation är viktigt inom 

vården då patienterna måste förstå innebörden av provtagningar, undersökningar och 

behandlingar. Sjuksköterskans roll är att förtydliga informationen så att den inte kan 

missuppfattas för att förhindra lidande. Eftersom alla människor är olika så ser behovet 

olika ut för varje patient därför är det viktig att informationen individanpassas och är av 

rätt storlek. Männen ville även att det är någon professionell inom området 

prostatacancer som svarar på deras frågor (Harden et al 2002). I samband med beskedet 

upplevde männen olika känslor, orosmoment och reaktioner (Appelton et al 2015; 

Krumwiede & Krumwiede 2012; Walsh & Hegarty 2010). Då cancer ofta förknippas 

med döden förstår man de känslor och tankar som framkom i resultatet. Förmågan att 

acceptera ett sådant besked kan bero på en väl utvecklad copingstrategi. Troligtvis har 

de män som kunnat acceptera en sådan situation använt sig av emotionsfokuserad 

coping som innebär att tänka annorlunda för att ändra sin upplevelse av situationen. 

Alternativt har de använt sig av meningsskapande coping som innebär att hitta en 

mening i en svår situation. Att hitta en mening är att tro på någonting, oavsett om det är 

optimism eller stödet från familj, vänner eller sjukvårdspersonal (AL-Azri, Al-Awisi, Al 

– Rasbi & Al - Moundhri 2014). 

        I resultatet framkom att männen var oroliga att sjukdomen och behandlingen skulle 

komma att påverka deras sexuella funktioner och även deras manlighet. Männen 

försökte hålla tankar och känslor för sig själva och inte visa dessa utåt för omgivningen 

(Walsh & Hegarty 2010). Maskulinitet är förknippat med att mannen ska vara stark, inte 

gråta och inte visa känslor. Mannen är den som ska ta hand om kvinnan och försörja 

familjen. Kvinnan ska inte behöva ta hand om mannen. Ombytta roller är inte ovanligt, 

då orken inte är densamma som förut. Vilket kan leda till osämja eftersom mannen är 

den som är van att ta hand om familjen (Harden et al 2002). 

        I resultatet framkom att det var svårt och jobbigt för männen att fatta beslut om 

vilken behandling som skulle genomgås. Information om behandlingen och eventuella 

biverkningar ansågs vara av stor vikt i denna process (Appelton et al 2015; Walsh & 

Hegarty 2010). Stressen över att fatta beslut om sin egen behandling då alla 

behandlingar medför biverkningar kan kännas överväldigande. Troligtvis upplevs alla 
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behandlingarna som likvärdiga då alla medför biverkningar och det spelar ingen roll 

vilken männen väljer och därför vill de att en expert fattar beslutet åt dem. För vissa av 

männen kan det tänkas vara bra att få god information om de olika biverkningarna för 

att se hur mycket de påverkar deras dagliga liv och livskvalitet. Desto mera rädsla man 

har inför döden, desto mer vill man att någon annan fattar beslutet om behandlingen. En 

del män har ångrat sitt val av behandling relaterat till biverkningarna av behandlingen 

och andra har inte fått något val av behandling utan bara fått ett alternativ 

(O´shaugnessy et al 2013). 

        Vid diagnostillfället framkom det att problemfokuserad coping och 

emotionsfokuserad coping använts för att kunna hantera situationen (Appelton et al 

2015; Walsh & Hegarty 2010). Att dessa copingstrategier användes är inte överraskande 

då varje människa är unik och hanterar händelser på olika sätt. Om bara en 

copingstrategi hade varit dominerande hade det varit oroväckande då detta inte skulle 

vara trovärdigt. Det kan förefalla så att den problemfokuserade copingen är den mest 

effektiva i detta skede då deltagarna i resultatet inte har en obotlig cancer utan ska ta sig 

igenom situationen genom att hitta en lösning på problemet. Enligt Lafayet et al (2014) 

ökade ångest och depressions symtom vid emotionsfokuserad coping. Dessa symtom 

minskade vid användning av problemfokuserad coping. I resultatet framkom att vissa 

män undvek den svåra situationen genom att dra sig undan. Det anses som en negativ 

form av problemfokuserad coping då männen löste problemet genom att ignorera det.  

4.2.3	  Under	  behandlingen	  
När patienterna genomgick behandlingen började kroppen förändras som en biverkan av 

de olika behandlingarna. Förändringarna i kroppen påverkade det dagliga livet och 

livskvaliteten då männen upplevde kvinnornas motsvarighet till klimakteriet (Ervik & 

Asplund 2012; Hanley, Mireskandari & Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 2010; Öster 

et al 2013;). Männens kroppsliga förändringar var psykiskt påfrestande, då kroppen 

förändrades och männen kände inte igen sig själva. Detta kan upplevas som en 

identitetskris samt en förlorad maskulinitet för många av männen. 

        Erektil dysfunktion var ett stort problem som ledde till minskad sexuell lust och 

minskad funktion. Männen upplevde en förlorad självkänsla, en minskad maskulinitet 

och en frustration över att inte kunna ha penetrerande sex (Ervik & Asplund 2012; 

Hanley, Mireskandari & Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 2010; Öster et al 2013). 

Tidigare forskning visar att medicinering mot ED kan återställa den sexuella funktionen 

efter en tids användning. Därför är det viktigt för sjukvårdspersonal att informera 
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männen om att medicineringens effekt kan dröja upp till tolv månader (Chambers et al 

2015). Att den sexuella dysfunktionen minskar manligheten är förståeligt. Förmågan att 

ha penetrerande sex är något som är viktigt för många mäns självbild och könsidentitet. 

Enligt många av männen i studien så var penetrerande sex ett kvitto på hur mycket lust 

mannen hade samt hur mycket han älskade sin partner (O´Shaugnessy et al 2013).   

        Det dagliga livet och livskvaliteten påverkades av urininkontinensen på många 

plan (Ervik & Asplund 2012; Hanley, Mireskandari & Juraskova 2014; Walsh & 

Hegarty 2010; Öster et al 2013). Nattliga toalettbesök förstör sömnen vilket kan leda till 

att män med prostatacancer upplever en kronisk trötthet och detta kan påverka humöret 

och det dagliga livet då männen inte kan göra det dem vill. Att leva med 

urininkontinens var ett bekymmer men med hjälp av stödgruppen fick männen tips och 

råd som t.ex. att inte ta något att dricka efter en viss tidpunkt, för att underlätta det 

dagliga livet och de nattliga toalettbesöken (McCaughan, McKenna, McSorley & 

Parahoo 2015). Tidigare forskning visade att män med prostatacancer hade ett behov av 

emotionellt stöd för att kunna hantera biverkningarna, framförallt sexuella 

dysfunktioner, ED och urininkontinens. Dessa ämnen var känsliga för männen att ta upp 

och det framkom även att sjukvårdspersonal fann det svårt att föra på tal. Det är därför 

viktigt att sjukvårdspersonal hjälper männen att komma i kontakt med stödgrupper för 

att männen ska våga ta upp dessa känsliga ämnen (King et al 2015). 

        Att behöva bära inkontinensskydd upplevde männen som skamligt och det ledde 

till att de undvek vissa aktiviteter. Även urininkontinensen påverkade det sexuella livet 

då en rädsla av läckage under samlag fanns (Ervik & Asplund 2012; Hanley, 

Mireskandari & Juraskova 2014). Att ständigt behöva gå och oroa sig för urinläckage 

kan leda till emotionell stress. Urinläckage är något som är vanligt när man är barn och 

när man är väldigt gammal. I denna studie är männen mellan 50-83 och detta blev då ett 

avvikande beteende för de yngre männen. Att inte kunna kontrollera sin urin var mera 

påfrestande för de som fortfarande var aktiv i arbetslivet och skapade frustration över att 

ständig behöva planera (Harden et al 2002). 

        Under behandlingen var stöd något som var väldigt viktigt för männen och vilket 

stöd patienterna behövde varierade från person till person (Ervik & Asplund 2012; 

Hanley, Mireskandari & Juraskova 2014; Sinfield et al 2008; Walsh & Hegarty 2010; 

Öster et al 2013). Eftersom varje person är unik varierar behovet av stöd. Varför vissa 

vill ha hjälp av en stödgrupp, andra av partner/vänner eller sjukvårdspersonal går inte att 

förstå utan kan bara spekuleras. Det kan tänkas att vissa män vill prata med en 
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stödgrupp för att få del av erfarenheter av män i samma situation och på så sätt få tips 

och råd. Det kan kännas mera acceptabelt att prata om sina känslor tillsammans med 

andra män när man sitter i grupp och det känns inte så tabubelagt. Att prata om känslor 

är inte något som förknippas med manlighet annars. I studien av Mc Caughan et al 

(2015) upplevde flera män det som positivt att prata med andra män i grupp då de fick 

många av sina tankar och funderingar bekräftade och att de inte var ensam om sitta och 

oroa sig och älta allting fram och tillbaka. Återigen framkommer det hur viktigt det är 

med rätt stöd. Männen vet att det är viktigt att prata om tankar och känslor men har 

kanske inte fått rätt vägledning och den hjälp dem behöver för att kunna bearbeta 

problem som uppkommer under behandlingen. Sjukvårdspersonalen spelar en stor roll 

då de besitter kunskap om hur man ska bemöta känslor, hantera reaktioner som 

uppkommer och vilka former av stöd som finns för att patienten ska må så bra som 

möjligt (Kristiansen, Tjörnhöj-Thomsen & Krasnik 2010). Några former av stöd som 

fanns att tillgå var stödgrupp, andligt stöd, stöd online, samtal med sjukvårdspersonal, 

självhjälpstips och stöd från anhöriga. Det är viktigt att sjukvårdspersonal informerar 

om att dessa former av stöd finns så att männen kan välja det alternativ som passar dem 

bäst (King et al 2015). Att vissa män ville ha stöd av sjukvården och sjukvårdspersonal 

kan tänkas bero på att de ville ha stöd och hjälp av experter inom området. Det kan 

också bero på att de inte har någon partner eller vän eller att de inte känner sig bekväma 

med att prata i större grupp. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att ta reda på vilken 

typ av stöd patienten är i behov av. Emotionellt stöd är något som saknas och som de 

känner att de är i behov av men även någon att prata med om konsekvenserna av 

sjukdomen och hur det kommer påverka det dagliga livet (Kristiansen, Tjörnhöj-

Thomsen & Krasnik 2010). 

        Att ändra sitt sätt att tänka och att acceptera att kroppen inte fungerar som förut 

samt att förstå att behandlingen förlänger deras liv ansåg männen som en viktig del för 

att orka ta sig igenom behandlingen (Ervik & Asplund 2012; Hanley, Mireskandari & 

Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 2010; Öster et al 2013). Under behandlingen var 

emotionsfokuserad coping den strategi som användes mest då männen försökte tänka 

annorlunda. Det är en hälsosam strategi att använda då man inte flyr eller förnekar 

situationen utan accepterar de tillfälliga hinder som biverkningarna medför och det gör 

att man bibehåller hoppet. Att vara optimistisk, att våga hoppas samt ha en tro på att det 

återvänder till det normala är positiva känslor som behövs för att komma vidare (Al 

Azri et al 2014). Männen menade att det var viktigt att prata om sina rädslor och ta itu 
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med ångesten för att inte hamna i en depression som gör det svårare att ta sig igenom 

behandlingen (Ervik & Asplund 2012; Hanley, Mireskandari & Juraskova 2014; Walsh 

& Hegarty 2010; Öster et al 2013). Många biverkningar påverkade den sexuella 

funktionen och den sexuella funktionen var väldigt viktig för männen (Ervik & Asplund 

2012; Hanley, Mireskandari & Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 2010; Öster et al 

2013). Männen försökte återställa funktionen genom att använda hjälpmedel som 

viagra, pumpar, läkemedel och sexterapi (Walsh & Hegarty 2010). Problemet med den 

minskade sexuella funktionen försöker männen lösa genom att använda sig av 

problemfokuserad coping. Intimitet behöver inte vara penetrativt sex, fysisk beröring är 

ett annat sätt att uttrycka sexuell lust och närhet (Hasio, Moore, Insel & Merkel 2013). 

Rädsla var en känsla som stoppat män från att ens våga medicinera men de som vågat 

upplevde en känsla av frihet över att kunna få erektion (Hanley, Mireskandari & 

Juraskova 2014; Walsh & Hegarty 2010). Det kan förefalla motsägelsefullt att man 

avstår från att söka vård för dessa problem men den manliga normen är att män inte 

söker vård, inte vill äta mediciner och ska klara av det själv. Många av männen ville inte 

söka vård eller hade inte tänkt på att söka vård för sina sexuella problem då lusten att ha 

sex i alla fall vart borta (McCaughan et al 2015). 

        Männen använde sig även av meningsskapande coping under behandlingen genom 

av att försöka hitta en ny mening med livet genom att fokusera på positiva saker i 

framtiden som barnbarn och resor för att orka ta sig igenom behandlingen (Öster et al 

2013). Meningsskapande coping känns som en strategi man använder sig av om cancern 

har en dödlig utgång och vill finna en mening med den tid som är kvar. Acceptans är 

något männen behöver för att komma till insikt för att våga leva ut varje dag som om 

den vore den sista och för att orka gå vidare och hitta en mening med den tid som finns 

kvar (Jonsson, Aus & Berterö 2009). 

4.2.4	  Livet	  efter	  behandling	  	  
Då behandlingen påverkade männens sexliv på ett negativ sätt påverkades även 

relationen till partnern både fysiskt och psykiskt. Skillnaden mellan yngre och äldre 

män var sexualitetens betydelse. Man kände också en skam över den kroppsliga 

förändringen vilket gjorde att man kände sig mindre manlig (Appelton et al 2015; 

Dieperink et al 2013; Iyigun, Ayhan & Tastan 2011; O`Brien et al 2011; Rivers et al 

2011; Yu Ko et al 2010). Oavsett om man är 50 år eller 80 år så är sex och närhet en 

viktig del av livet. Det är förståeligt att den yngre skalan av män oroar sig över den 

sexuella biten i större utsträckning, men det är viktigt att inte nonchalera de äldre 
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patienterna då alla är olika och har olika behov. Tidigare forskning visar att en del män 

hade svårare att acceptera att lusten försvann än andra och detta berodde på hur aktivt 

sexliv man hade innan man drabbades av prostatacancer men att man efter hand 

omvärderade sitt sexliv till att vara glad över att man överlevt (Cecil, McCaughan & 

Parahoo 2010). Dessa sexuella problem uppstod redan under behandlingen och dröjde 

sig kvar långt efter att behandlingen var avslutad. Männen önskade att dessa problem 

skulle avta med tiden samt att funktionen skulle återgå till det normala men de kände sig 

inte hoppfulla (Diepernik et al 2013; Iyigun, Ayhan & Tastan 2011). Att kunna vägleda 

en patient i problemen som uppstår anses vara en viktig del av sjuksköterskans roll för 

att kunna inge hopp om att återvända till ett så normalt liv som möjligt. 

Förutsättningarna för att skapa en bra dialog är att ha tiden, empatin och förmågan att 

lyssna för att stärka patientens inte resurser (Kristiansen, Tjörnhöj-Thomsen & Krasnik 

2010). 

       Männen ansåg att det behövdes stöd och information genom hela resan, hade man 

fått bra information och stöd tidigare under behandling upplevde männen det lättare att 

hantera biverkningarna som kvarstod efter behandlingen (Dieperink et al 2013; Iygun, 

Ayhan & Tastan 2011). Relevant information och stöd från vårdpersonalen är alltid 

viktigt men här påvisas det särskilt viktigt att informationen gått fram för att männen 

ska kunna orka ta sig igenom rehabiliteringsprocessen. Det är viktigt att ta männens oro 

på allvar och ta vara på deras positiva egenskaper för att kunna ge rätt stöd. En del män 

sökte hjälp hos psykolog för att få stöd samt skapa ett lugn och finna ro hos sig själva 

(Cecil, McCaughan & Parahoo 2010). 

        Männen ville försöka bevara ett så normalt liv som möjligt, oavsett om man var i 

pensionsålder eller fortfarande arbetade. Männen använde sig av emotionsfokuserad 

coping som innebar att se helheten och fokusera på att återgå till det normala livet 

istället för att fokusera på sjukdomen (Dieperink et al 2013; Levy & Cartwright 2015; 

Wagner, Hansen & Hansen 2013, Yuko et al 2010). För att orka prata om känsliga och 

viktiga ämnen men även för att skydda familjen och vännerna används humor, så kallad 

galghumor. Andra valde att leva dag för dag och ville inte planera för framtiden. Dock 

utesluter inte det ena det andra utan det är vanligt med en kombination av dessa 

(Dieperink et al 2013; Levy & Cartwright 2015). Att ha en meningsfull sysselsättning 

bidrar till att den emotionsfokuserade copingen förstärks och gör det lättare att hantera 

både sjukdomen och sin förmåga att se situationen ur ett annat perspektiv. Här går då 

den meningsskapande copingen och emotionsfokuserade copingen hand i hand. 
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4.3	  Diskussion	  av	  metodologisk	  aspekt	  
Samtliga vetenskapliga artiklar beskrev deltagarantalet. Detta anses vara ens styrka 

enligt Polit & Beck (2012). Undersökningsgruppernas deltagarantal varierade stort, från 

5st – 35st. I en studie med kvalitativ ansats är ett stort antal deltagare inte nödvändigt 

för att besvara syftet. I kvalitativa studier finns ingen regel på hur många deltagare som 

behövs. Informationsbehovet styr deltagarantalet (Polit & Beck 2012). Dock bör man 

vara medveten om att ett lågt deltagarantal ger specifika svar men att det inte alltid är 

generaliserbart. Detta styrks av Polit & Beck (2012). Få deltagare kan ge mera specifika 

och individuella svar samt att all information bibehålls och detta kan vara fördelaktigt 

om man vill ha en djupare förståelse inom ett område. Dock kan detta vara svårt att 

generalisera på en större population. Ett stort deltagarantal i kvalitativa studier kan ge 

ännu mera svar och är lättare att överföra på en större population. Ett stort antal 

deltagare kan vara en svaghet då dessa undersökningar kan vara tidskrävande. Dessutom 

är risken att svaren försvinner in mängden och viktig information missas (Polit & Beck 

(2012). I föreliggande litteraturstudies undersökningsgrupper varierar antalet deltagare 

stort. Detta kan ses som en styrka då man får de mera specifika svaren och de svar som 

kan generaliseras på den större populationen.   

        I de inkluderade artiklarna varierade åldrarna från 50 -83 år. Åldersspannet 

varierade stort och ingen åldersgrupp var vanligare än någon annan. Ingen av artiklarna 

inriktade sig varken på yngre eller äldre män. En stor spridning i ålder hos deltagarna är 

en styrka (Polit & Beck 2012). Den stora spridningen på 33 år kan ses som en styrka. 

Två av artiklarna angav ingen ålder på undersökningsgruppen (Walsh & Hegarty 2010; 

Öster et al 2013). Detta kan anses vara en svaghet då det inte går att överföra på en 

population samt att det är svårt att få en förståelse för resultatet, då man inte vet ålder 

(Polit & Beck 2012) En studie angav endast medelålder (Iyigun, Ayhan & Tastan 2011).   

        De inkluderade artiklarna härstammar från nio olika länder. Detta kan ses som en 

styrka då flera olika kulturer är involverade (Polit & Beck 2012). Det anses vara en 

styrka att många länder är representerade då sjukvården skiljer sig stort i dessa länder.  

        I alla studier utom fem var majoriteten av männen sammanboende med partner 

(Appelton et al. 2015; O’Brien et al. 2011; Sinfield et al. 2008; Walsh & Hegarty 2010; 

Öster et al. 2013). Detta kan tänkas ge skillnad i resultatet då de män som lever med en 

partner och de som lever ensamma kan ha olika uppfattningar om hur prostatacancern 

påverkar deras liv. Fördelaktigt vore det om det var lika många män som levde i ett 

förhållande som de som levde ensamma för att få ett mera generaliserbart resultat. En 
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jämn fördelning av de olika motsatserna är fördelaktigt (Polit & Beck 2012). Dock kan 

det vara svårt att ha som ett inklusionskriterium då de flesta lever i ett förhållande. 

4.4	  Metoddiskussion	  
Författarna till föreliggande studie har enbart använt två databaser vid sökning av 

tidigare forskning. Detta kan möjligen vara en svaghet då underlaget i resultatet hade 

kunnat breddas om flera databaser hade använts. Dock är de använda databaserna 

Cinahl och Medline/Pubmed de två största databaserna inom huvudområdet omvårdnad 

(Polit & Beck 2012). Författarna använde cinahl headings för att inkludera sökord som 

har samma betydelse för att inte missa relevanta artiklar och därigenom få en bredare 

sökning (Polit & Beck 2012). Det kan ses som en styrka att cinahl headings användes. 

Dock kan det ses som en svaghet att mesh termer inte användes i medline/pubmed. 

Eftersom författarna hade Cinahl som förstahandsdatabas och Medline/PubMed enbart 

användes för att säkerställa en bredare sökning valdes att inte använda MeSH-termer. 

Sökord i fritext användes också för att få en mera specifik och begränsad sökning.  

        Författarna använde en tidsbegränsning på tio år och detta kan ses som en styrka då 

forskning hela tiden går framåt och bör vara så ny som möjligt (Polit & Beck 2012).  

Att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska var en av 

inklusionskriterierna. Detta kan ses som en svaghet då forskning på andra språk inte 

inkluderas. Detta inklusionskriterium valdes då författarna inte förstår andra språk än 

svenska och engelska. Att då ta med forskning på andra språk skulle kunna lett till 

feltolkningar och således skulle föreliggande litteraturstudies resultat inte bli trovärdigt. 

Även då författarna förstår engelska så är det inte modersmålet och misstolkningar eller 

översättningsfel kan ha förekommit. Dock har författarna gjort sitt bästa för att undvika 

misstolkningar genom att använda lexikon samt diskuterat sinsemellan. Kvalitativa 

studier valdes för att få en djupare förståelse för männens erfarenheter. Detta kan ses 

som en styrka då man får mera specifika och uttömmande svar men det kan också ses 

som en svaghet då det inte går att applicera på en större befolkning. Ytterligare ett 

inklusionskriterium var att artiklarna skulle beskriva undersökningsgruppen. Alla 

inkluderade artiklar beskriver undersökningsgruppen vilket var författarnas kriterium. 

Dock beskrevs inte undersökningsgruppen så utförligt i några av artiklarna och detta 

kan ses som en svaghet då studiens trovärdighet stärks om undersökningsgruppen är 

tydligt beskriven (Polit & Beck 2012).  Författarna valde att exkludera artiklar som var 

litteraturstudier eller som handlade om avancerad cancer. Att i en litteraturstudie inte ha 

med andra litteraturstudier kan ses som en styrka då enbart primärkällor använts. Att 
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författarna exkluderade de artiklar som handlade om avancerad cancer kan ses som en 

svaghet då man inte får med de känslor och erfarenheter som en dödlig utgång kan 

innebära. Dock insåg författarna vid den preliminära granskningen av tidigare forskning 

att majoriteten av artiklarna inte berörde avancerad cancer. Därmed valdes artiklar med 

behandlingsbar cancer för att det inte skulle bli ojämn fördelning som det annars skulle 

blivit. 

        Att författarna först läste artiklarna enskilt och använde färgkodning för att sedan 

gemensamt granska artiklarna kan ses som en styrka. Att läsa artiklarna flera gånger och 

att använda färgkodning är en fördelaktig analysmetod för kvalitativa studier (Polit & 

Beck 2012). Detta tillvägagångssätt minimerar utrymmet för feltolkningar och leder till 

en mera objektiv granskning.  

4.5	  Kliniska	  implikationer	  för	  omvårdnad	  och	  förslag	  till	  fortsatt	  
forskning	  
Prostatacancer är en sjukdom som ökar i Sverige och därför är detta ett viktigt ämne att 

ha kunskap om för att kunna ge den bästa omvårdnaden. Inom omvårdnad finns det fyra 

bärande begrepp: människa, miljö, hälsa och vårdande. Dessa begrepp är ledord inom 

sjuksköterskeyrket och alla dessa begrepp måste tas i åtanke för att kunna ge en så god 

och säker omvårdnad som möjligt. Sjuksköterskorna bör i sin yrkesprofession ta hänsyn 

till flera olika aspekter. I mötet med patienter som har cancer är det viktigt att 

sjuksköterskan hjälper patienten hantera den svåra situation som uppstår. För att kunna 

göra detta bör sjuksköterskan vara lyhörd och försöka identifiera den specifika 

individens behov. Många av oss sjuksköterskor kommer i arbetslivet möta dessa 

patienter och då kan denna studie bidra med kunskap om vad männen behöver för 

information och vilket stöd de önskar få under de tre faserna diagnostillfälle, under 

behandling och i livet efter behandlingen. Samt att vi som sjuksköterskor ska kunna 

bemöta patienterna på bästa sätt oavsett vilken fas patienten befinner sig i. 

        I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att män menar att det största 

problemet med prostatacancer är förlusten av sexuell funktion. Om de sexuella problem 

som uppstår vid prostatacancer inte tas upp av sjukvårdspersonal kan patienternas 

livskvalitet påverkas. Då erektil dysfunktionen är en biverkan som påverkar männens 

liv både fysiskt och psykiskt och kan leda till en sämre livskvalitet är det av ännu större 

vikt att detta ämne tas upp och åtgärdas. Män upplever att det råder en bristande 

kommunikation och information mellan patient och sjukvårdspersonal. De menar att 

informationen måste bli bättre och mer lättförståelig. Män påtalar också att stöd är en 
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viktig del genom hela sjukdomsförloppet och att behovet av stöd varierar från person till 

person. Genom att identifiera männens behov av stöd, information och det de behöver 

hjälp med, kan verksamheter inom sjukvården lättare se vad de behöver utveckla för att 

möta dessa omvårdnadsbehov.  

        Prostatacancer är en sjukdom som ständigt ökar i hela världen. I Sverige drabbas 

över 9000 män varje år. Det behövs vidare forskning om mäns erfarenheter av att leva 

med prostatacancer ur ett helhetsperspektiv. Vidare forskning behövs för att 

sjuksköterskor ska få en ökad kunskap och förståelse för mäns upplevelser av att leva 

med prostatacancer. Denna ökade förståelse skulle kunna leda till att männen med 

prostatacancer får en bättre omvårdnad och minimera onödigt lidande. 

4.6	  Slutsats	  
Män upplever många olika känslor och reaktioner från diagnostillfället till livet efter 

behandlingen mot prostatacancer. De upplever också att det råder en bristande 

kommunikation och information mellan patient och sjukvårdspersonal. De menar att 

informationen måste bli bättre och mer lättförståelig. Män påtalar att stöd är en viktig 

del genom hela sjukdomsförloppet och att behovet av stöd varierar från person till 

person. Män menar att det största problemet med prostatacancer är förlusten av sexuell 

funktion. Alla tre copingstrategier används vid olika tillfällen genom resans gång då 

man drabbats av prostatacancer. 

        Genom att identifiera männens behov av stöd, information och problem som 

uppstår i och med diagnosen, kan verksamheter inom sjukvården lättare se vad de 

behöver utveckla för att möta männens specifika omvårdnadsbehov.  
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