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Abstract 
Background: Prostate cancer is the most common type of cancer in Sweden. The three 
primary treatment types for prostate cancer are prostatectomy, radiotherapy and different 
types of endocrine therapy. With all treatments mentioned above comes adverse effects that 
may have big effects on the person treated.     
Aim: The aim of this study was to highlight men´s experiences of the adverse effects that 
comes with the treatment for prostate cancer. 
Method: The research method employed was a literature study based on eleven qualitative 
articles. The method of analysis was done according to Friberg five-step analysis of 
qualitative articles and through the analysis, six themes emerged. 
Results: The themes were A feeling of emotional imbalance, Not prepared enough, The 
experience of loosing control, Feeling of diminished masculinity, The experience of a 
feminized body and An altered identity. 
Conclusion: The result showed that men experience adverse effects of the prostate cancer 
treatment as difficult in many ways. The changes to the body and mental well-being tend to 
be difficult to deal with, and the men need relevant information prior to treatment to give 
them time to adjust to their new life. 
 
Keywords: Adverse effects, life experiences, prostate cancer, prostate cancer treatment, 
prostatic neoplasms 
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Inledning 
 
Behandlingen av prostatacancer ger ofta biverkningar som kan hota den drabbade personens 
välbefinnande. Prostatacancer är den vanligaste typen av cancer i Sverige och står för cirka en 
tredjedel av alla cancerfall bland män. Det är alltså en betydande del av Sveriges manliga 
befolkning som har, eller någon gång i sitt liv kommer att få, prostatacancer. Som 
sjuksköterska är det högst troligt att komma i kontakt med personer som fått diagnosen 
prostatacancer och dess biverkningar av behandlingen. Oavsett vilken typ av vårdinrättning 
sjuksköterskan arbetar på, skall man kunna bemöta dessa personer på ett så adekvat sätt som 
möjligt med förståelse för deras upplevelser och känslor kring vad männen går, gått eller 
kommer gå igenom. 
 
 

Bakgrund 

Prostatacancer 

Enligt Socialstyrelsen (2013) var prostatacancer Sveriges vanligaste cancerform år 2011. Den 
stod för 16,7 % av alla cancerfall, vilket då motsvarade 9 663 insjuknade män. 
Prostatan är en körtel som sitter runt den övre delen på mannens urinrör, strax under 
urinblåsan. Den framställer prostatasekret, en tunn basisk vätska som blandas tillsammans 
med sädescellerna vid en utlösning. Prostatans utveckling och funktion är beroende av det 
manliga könshormonet testosteron som bildas i testiklarna, och prostatacancer är beroende av 
testosteron för att kunna bildas (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Det är inte helt klarlagt hur prostatacancer uppstår, men hormonella faktorer har betydelse. 
När prostatacancer utvecklas i en tidig fas behöver det inte uppstå några symptom, då den 
oftast börjar växa i den yttre väggen av prostatan. När tumören börjar utvecklas kan symptom 
uppstå i form av urinträngningsproblem, svag urinstråle, problem med att urinera och 
svårigheter att helt tömma blåsan. Det är inte helt ovanligt att prostatacancer upptäcks först 
när den har metastaserat till andra delar av kroppen, vanligaste skelettet. Det mest markanta 
symptomen då är smärta (Socialstyrelsen, 2013). 
 

Behandlingar och biverkningar 

Prostatacancer kan behandlas på olika sätt. Den här uppsatsen kommer att fokusera på och 
förklara kirurgisk behandling, strålbehandling och hormonell behandling. Kombinationer av 
ovanstående är vanliga och vilken behandling som ges beror på hur omfattande och aggressiv 
cancern är. Ungefär hälften av alla drabbade kan behandlas med strålbehandling, operation 
eller en kombination av dessa. Vid kirurgisk behandling opereras prostatakörtel, sädesledare 
och sädesblåsor bort och operationen kombineras ibland med strålbehandling (Socialstyrelsen, 
2013). Ingreppet där prostatakörteln opereras bort kallas för radikal prostatektomi och kan 
medföra biverkningar. En vanlig biverkan vid prostatektomi är urininkontinens. De allra flesta 
män har problem med urininkontinens under de första veckorna efter operationen, men det 
kan kvarstå under flera månader eller år. Hos äldre män är det vanligare med kvarstående 
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problem med urininkontinens (Cancercentrum, 2015). I en studie av Palmer, Fogarty, 
Sumerfield och Powel (2003) led 69 % av männen, som genomgått prostatektomi, av 
urininkontinens. Upplevelser av urininkontinens kan vara bland annat känslor av skam, att 
männen känner sig obekväma och att manligheten blir hotad (Chapple & Ziebland, 2002). 
En annan vanlig biverkan vid prostatektomi är erektil dysfunktion. Eftersom de nerver som 
styr erektionsförmågan löper tätt med prostatan, finns det stor risk att dessa skadas vid en 
prostatektomi. Även om operationen genomförs med nervsparande teknik finns det risk att 
erektionsproblem uppstår efter operationen (Cancercentrum, 2015).  
 
Strålbehandling, även kallat radioterapi, kan ges på två sätt. Antingen strålas prostatakörteln 
externt eller internt, och ibland kombineras metoderna. Intern strålning, även kallad 
brakyterapi, innebär att små jodkorn förs in i prostatakörteln där de sedan får sitta kvar och 
avge strålning. En vanlig biverkan av strålning är problem med urinträngningar där mannen 
behöver urinera mer frekvent än tidigare. Framförallt vid extern strålbehandling kan det även 
uppstå stålskador på ändtarmen vilket kan leda till lös avföring, slembildning och mindre 
blödningar (Cancercentrum, 2015). Vissa män upplever att de problem som uppstår i samband 
med strålskador på ändtarmen är att inte kunna kontrollera när och var dom ska på toaletten. 
Att förlora kontrollen beskrivs som besvärligt och begränsande (Chapple et al., 2002). Vissa 
män kan även uppleva problem med erektionsförmågan. Har denna varit nedsatt innan 
ingreppet är det troligt att den försämras även efter. Har den däremot varit intakt innan 
ingreppet finns det en liten chans att förmågan att få erektion återkommer (Cancercentrum, 
2015). Iyigun, Aykan och Tastan (2011) redovisar att män upplever erektil dysfunktion som 
något de har svårt att acceptera och hantera. 
Biverkningarna som kan uppstå av brakyterapi är liknande som kan uppstå vid extern 
strålbehandling med miktionsbesvär och erektionsproblem som följd, men utan de 
bieffekterna på tarmen som extern strålbehandling kan medföra. Urinretention är också 
vanligare vid brakyterapibehandling. Risken för mer varaktiga biverkningar anses något 
mindre för brakyterapibehandling om man jämför med extern strålbehandling och 
prostatektomi (Cancercentrum, 2015). 
 
Hormonell behandling är ett alternativ av behandling som på olika sätt syftar till att hämma 
testosteron som prostatacancercellerna behöver för att utvecklas. Den hormonella 
behandlingen kan bestå av ett kirurgiskt ingrepp då testiklarna opereras bort (kastrering) eller 
medicinsk behandling då testosteron på olika sätt hindras från att påverka prostatan och då 
också cancertumören (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Ericson och Ericson (2013) kan den 
hormonella medicinska behandlingen vara av två typer. En typ, är att hormoner ges i form av 
läkemedel som blockerar testosteronreceptorerna på tumörcellernas yta och därmed hämmas 
tillväxten av tumören i och med att testosteron inte kan komma in i cellerna som det ska. Den 
andra typen kallas kemisk kastrering och innebär att syntetiska hormoner ges i syfte att 
påverka hypofysen, som styr testiklarnas produktion av testoteron, och produktionen av 
testosteron upphör då helt. Kemisk och kirurgisk kastrering är lika effektiva behandlingar 
men skillnaden är att, vid kemisk kastrering, börjar testosteron produceras igen om 
behandling upphör (Ericson & Ericson, 2013). Biverkningar som kirurgisk och kemisk 
kastrering kan medföra är värmevallningar, svettningar och minskning av könsdriften för de 
allra flesta. Ökning av fettvävnad, och då framför allt påtagligt i form av ökad bröstvävnad, 
minskad muskelmassa samt psykiska effekter som depression är andra biverkningar som kan 
uppstå (Cancercentrum, 2015). Att utveckla bröst är något som män upplever som pinsamt 
och de kan börja ifrågasätta sin manlighet (Oliffe, 2006). På lång sikt kan också benskörhet 
uppstå. Vid hormonell behandling som inte är kastrering är biverkningarna liknande. De allra 
flesta utvecklar bröst och ömhet i brösten medan påverkan av den sexuella driften, 

 2 



 
 

minskningen av muskelmassa och de psykiska effekterna är mindre förekommande i 
jämförelse med kastrering (Cancercentrum, 2015).  
 
Aktiv monitorering är en behandlingsmetod som används i ett tidigt skede av prostatacancerns 
utveckling, och innebär att männen går på regelbundna undersökningar för att se om cancern 
utvecklas långsamt eller snabbt. Avslutningsvis så kan cytostatika användas som behandling. 
Den används först när prostatacancern är kastrationsresistent och har metastaserat till andra 
delar av kroppen (Cancercentrum, 2015).  
 

Teoretiskt perspektiv 

Travelbee (1971) menar att varje individ är unik, och individens upplevelser kan aldrig 
jämföras med någon annans, även om den situation som de går igenom är snarlik. Enligt 
ICN:s etiska kod (2012) är en del av sjuksköterskans profession att ansvara för att patienter 
får korrekt och lämplig information om sitt tillstånd, behandlingar eller eventuella 
biverkningar. Travelbee (1971) menar, i likhet med ICN:s etiska kod (2012), att information 
är viktigt i omvårdnaden. Travelbees syn på sjuksköterskans roll i vårdandet av en patient, är 
att hjälpa patienten finna en mening i den situation som denne befinner sig i, bland annat 
genom att dela med sig utav sin kunskap och information till patienten.  
Även i Patientlagen gäller samma krav på sjuksköterskan, att han eller hon är skyldig att 
lämna information till patienten och dess anhöriga om sjukdomsförlopp, behandlingar och 
eventuella biverkningar (SFS, 2014:821). Sjuksköterskan ska hjälpa till att finna hopp och 
använda sig själv som ett terapeutisk verktyg i att hjälpa patienten komma till ro med dess 
livssituation (Travelbee, 1971). 
 

Problemformulering 
 
Prostatacancer är idag Sveriges vanligaste form av cancer, och många medelålders och äldre 
män får diagnosen. Behandlingarna som dessa män genomgår kan medföra en signifikant 
förändring av deras liv, och denna studie vill belysa männens upplevelse av hur dessa 
biverkningar påverkar dem. Det är viktigt att sjuksköterskor har en inblick i hur män kan 
uppleva behandlingen, då dessa män kommer att finnas på alla typer av vårdinrättningar, vare 
sig det är i kommunen eller landstinget. Som sjuksköterska bör man kunna möta dessa 
patienter med förståelse och respekt i relation till deras upplevda besvär som orsakas av den 
behandling de har genomgått på grund av prostatacancern. 
 

Syfte 
 
Att belysa mäns upplevelser i samband med biverkningar efter prostatacancerbehandling. 
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Metod 
 
Denna studie genomfördes som en litteraturbaserad studie. Med litteraturbaserad studie menas 
analys av kvalitativa artiklar och syftar främst till att ge en ökad förståelse för det fenomen 
som studeras (Friberg, 2012). Denna studie syftar till att studera mäns upplevelser av 
biverkningar vid prostatacancerbehandling, och metoden ansågs därmed lämplig i relation till 
syftet. 
 

Litteratursökning 

Inför litteratursökningen diskuterades olika sökord och strategier fram, i syfte att avgränsa 
sökområdet för att underlätta sökningen. Studiens litteratursökning genomfördes både 
systematiskt och osystematiskt. Den systematiska sökningen genomfördes via databaserna 
Cinahl och PubMed. Detta för att Cinahl är en databas som fokuserar på 
omvårdnadsorienterade artiklar. Databasen PubMed har även den omvårdnadsorienterade 
artiklar, men också publiceringar som berör medicin (Östlundh, 2012). 
Två av sökningarna gjordes i Cinahl (se Bilaga I). I den första sökningen i Cinahl användes 
orden prostatic cancer och life experiences som ämnesord. Med hjälp av funktionen ämnesord 
föreslog databasen Prostatic neoplasms som ämnesord istället för prostatic cancer. Med hjälp 
av ämnesord och boolesk sökteknik i form av att söka med funktionen AND specificerades 
sökningarna. Enligt Östlundh (2012) är boolesk sökteknik med AND funktion fördelaktigt att 
använda sig av när man vill kombinera sökord. 
I den andra sökningen i Cinahl användes orden Prostatic neoplasms, quality of life och patient 
attitudes. Inledningsvis gjordes en sökning med hjälp av ämnesord-funktionen. Men då träffar 
på artiklar var för få genomfördes sökningen med hjälp av att välja SU-Subject i det valbara 
fältet. Sökorden användes också här som en sökning med boolesk sökteknik i form av 
funktionen AND för att specificera sökningen. 
Två av sökningarna genomfördes i databasen PubMed (Se Bilaga II). Samma sökord 
användes i PubMed som i Cinahl, dock med andra söktermer. I den inledande sökningen 
användes orden Prostatic neoplasms och Life Experiences. MeSH Major Topic fylldes i som 
sökterm. Sökorden kombinerades med boolesk sökteknik genom AND funktionen för att 
specificera sökningen. För den andra sökningen i PubMed användes MeSH Terms som 
sökterm. Ämnesorden Prostatic Neoplasms, Quality of life och Patient Attitudes söktes även 
här med boolesk sökteknik genom AND funktionen för att specificera sökningen.  
Med hjälp av begränsningsalternativ avgränsades sökresultaten ytterligare, både för 
sökningarna i Cinahl och för sökningarna i PubMed. De begränsningar som användes var att 
artiklarna skulle vara publicerade på engelska och mellan åren 2005 och 2015. 
Två av artiklarna hittades via osystematiska sökningar. Dessa genomfördes genom att läsa de 
valda artiklarnas referenslistor för att hitta passande titlar för syftet. Sedan användes 
databasen Google scholar för att hitta artiklarna.  
 

Urval 

Nästa steg är enligt Friberg (2012) att använda relevanta inklusions- och exklusionskriterier 
för att avgränsa artikelsökningarna. I denna studie inkluderades elva artiklar. Dessa artiklar 
valdes då innehållet berörde männens upplevelser av biverkningarna vid 
prostatacancerbehandling. Övriga inklusionskriterier var att artiklarna skulle använda sig av 
kvalitatitv ansats och vara empiriska studier. Vid sökningarna exkluderades artiklar som 
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berörde prostatacancerbehandling ur ett anhörigperspektiv eller ur sjuksköterskans perspektiv. 
I samtliga av de valda artiklarna framkom det att författarna förde ett etiskt resonemang. De 
valda artiklarna kvalitetsbedömdes enligt en kvalitetsbedömningsmall (se bilaga III) baserad 
på Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Fyra av artiklarna erhöll medelkvalitet medan 
resterande sju erhöll nivån hög kvalitet. De artiklar som slutligen valdes för analys 
sammanställdes i en översikt (se bilaga IV).   
 

Analys 

Analysen i den här studien utfördes enligt Friberg (2012) modell och analysen sker i fem steg. 
Analysen inleddes med att de valda kvalitativa studierna lästes igenom flera gånger noggrant, 
med speciellt fokus på resultatdelen, detta för att få en övergripande bild av studiernas 
innehåll. Detta gjorde författarna var och en för sig. Sedan lades fokus på varje studie enskilt 
och alla delarna av resultatet gicks igenom för att kunna beakta vad som var relevant för 
studiens syfte. Denna genomgång utförde författarna tillsammans. För syftet relevanta delar 
av resultaten märktes upp i artiklarna med hjälp av färgkoder och noteringar i kanten för att 
lätt hitta tillbaka till den delen av texten. Dessa färgmarkerade sekvenser från artiklarna lyftes 
fram och ställdes upp bredvid varandra för att få en översikt över det totala materialet som 
skulle analyseras. Utifrån syftet, fortsatte sedan processen med att identifiera likheter och 
skillnader mellan de olika resultaten för att därefter kunna bilda teman. Processen att bilda 
nya teman diskuterades noggrant och revideringar utfördes gemensamt tills dess att 
författarna kände sig nöjda med de nya teman som uppstått. Sista steget av analysen bestod av 
att skriva en text som beskriver de nya temana som vuxit fram (Friberg, 2012).  
 

 

Resultat 
 
Analysen utmynnade i sex teman (se Figur 1). Dessa teman har uppkommit genom männens 
beskrivningar av de upplevelser de har av biverkningarna efter behandlingen mot 
prostatacancer. När det hänvisas till “männen” syftar det på de män som har deltagit i 
studierna som har legat till grund för detta resultat. 
 
 

Känsla av 
emotionell 
obalans 
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tillräckligt 
förberedd 

Upplevelse av 
att förlora 
kontrollen 

Känsla av 
förlorad 
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en 
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kropp 

En 
förändrad 
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Figur 1. Översikt av framkomna teman. 
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Känsla av emotionell obalans 

Åtta av de analyserade artiklarna visade att männen upplevde någon form av emotionell 
påverkan efter att de genomgått en behandling mot prostatacancer. Oavsett om männen 
genomgått prostatektomi, strål- eller hormonbehandling upplevde de känslomässiga effekter i 
form av motgångar och i vissa fall depression på grund av behandlingen (Appleton et al., 
2015; Ervik & Asplund, 2012; Korfage, Hak, de Koning & Essink-Bot, 2006; Milne, Spiers & 
Moore, 2008; de Moraes Lopes, Higa, Cordeiro, Rodrigues Estapê, D´ancona & Turato, 2012; 
Navon & Morag, 2003; Ng, Kristjanson & Medigovich, 2006; Walsh & Hegarty, 2010; Öster, 
Hedestig, Johansson, Klingstedt & Lindh, 2013). Den biverkan som männen upplevde som 
den mest mödosamma att behöva leva med, var att ha förlorat förmågan att få erektion. De 
upplevde även att de förlorat lusten till sex med sin partner. Att inte längre kunna ha en 
sexuell relation, varken tillsammans med en respektive eller med sig själv upplevde männen 
som oerhört tungt och många blev såpass påverkade att de blev deprimerade (Ervik et al., 
2012; Korfage et al., 2006; Milne et al., 2008; de Moraes Lopes et al., 2012; Ng et al., 2006; 
Walsh et al., 2010). Några av männen upplevde det som ett nederlag att inte längre kunna 
genomföra en sexuell akt med en annan människa och att livsglädjen delvis gick förlorad på 
grund av detta. En man uttryckte denna känsla av svårmod genom att säga att när hans 
oförmåga att ha sex kom på tal var det med sorg och ett avslutat kapitel i hans liv vilket 
gjorde honom ledsen (de Moraes Lopes et al., 2012).  
 

Inte vara tillräckligt förberedd 

Att inte känna sig förberedd på de effekter och biverkningar som en behandling skulle kunna 
medföra var en återkommande upplevelse från männens berättelser (Appleton et al., 2015; 
Cayless, Forbat, Illingworth, Hobbard & Kearney, 2010; Milne et al. 2008; de Moraes Lopes 
et al., 2012; Navon et al. 2003). Detta trots att en del av männen uttryckligen uppgav att de 
fått varningar och information om de biverkningar som skulle kunna komma att uppstå 
(Cayless et al., 2010; Milne et al., 2008). En del män gav uttryck för att de inte fått, eller i alla 
fall inte uppfattat, information om eventuella biverkningar (Appleton et al., 2015; Milne et al., 
2008) medan det för resterande män inte framgår huruvida information getts. De biverkningar 
som gav upplevelserna av att vara oförberedd var av fysisk karaktär och utgjordes av erektil 
dysfunktion, urininkontinens, tarminkontinens och trötthet. Oavsett om männen i studierna 
var behandlade med prostatektomi, strålbehandling eller hormonbehandling som primär 
behandling rapporterades det om känslor av att vara oförberedd. Graden av känslorna var 
varierande och ord som uttrycktes i sammanhanget för att beskriva upplevelsen var 
exempelvis besvikelse, rädsla och chock (Appleton et al., 2015; Cayless et al., 2010; Milne et 
al., 2008; de Moraes Lopes et al., 2012; Navon et al., 2003). 
 

Upplevelse av att förlora kontrollen 

En del av männen uttryckte att de förlorat kontrollen över sina kroppar, främst i relation till 
urin- och tarminkontinens (Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005; Korfage et al., 
2006; de Moraes Lopes et al., 2012; Walsh et al. 2010; Öster et al., 2013). Att kontinuerligt 
läcka urin eller känna ett omedelbart behov av att behöva gå på toaletten uttrycktes som en 
kränkning i vardagen och påverkade männens livskvalitet negativt. Männen upplevde 
urininkontinens som det mest framträdande bekymret då svårigheter att kontrollera blåsan och 
läckage beskrevs som ett livsförstörande problem. Att inte längre ha kontroll över kroppens 
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grundläggande funktioner skapade även en känsla av en läckande kropp, där männens liv 
påverkades då de kände att inkontinensen ledde till att de inte vågade utföra de dagliga 
aktiviteter som de annars alltid gjort. Urininkontinens beskrevs som ett problem som fanns 
tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan och alla dagar på året. Att inte kunna ha 
kontroll gav en negativ återspegling på deras tillvaro (de Moraes Lopes et al., 2012; Walsh et 
al., 2010). Att läcka urin eller avföring ledde till en begränsning i vardagen, då det fanns en 
rädsla att tappa kontrollen i offentliga sammanhang och därmed kände sig männen utsatta för 
risken att känna skam och skuld (Hedestig et al., 2005; Korfage et al., 2006; de Moraes Lopes 
et al., 2012). Förlusten av kontroll påverkade även männens sexuella relationer. En del av 
männen uttryckte att det inte kände sig bekväma att ha sexuella kontakter, på grund av 
urininkontinensen. Rädslan för att tappa kontrollen över blåsan och riskera att urinera under 
sexrelationen gjorde att männen avstod helt och hållet från sex, vilket hos vissa män ledde till 
försämrade eller till och med avslutade relationer med en partner (de Moraes Lopes et al., 
2012). 
 

Känsla av förlorad manlighet 

Männen beskrev på olika sätt att de upplevde en känsla av att förlora sin maskulinitet 
(Appleton et al., 2015; Ervik et al., 2012; Hedestig et al., 2005; Navon et al., 2003; Ng et al., 
2006; Walsh et al., 2010). En del av männen uttryckte att erektion hade ett starkt samband 
med att vara en man. Att inte längre kunna få erektion fick männen att känna förlust av sin 
manlighet, och att den tid som de haft med sexuella sammanhang nu kommit till ett slut 
(Ervik et al., 2012; Ng et al., 2006; Walsh et al., 2010). Männen uttryckte även att de kände 
sig stympade eller lemlästade eftersom de inte längre kunde få erektion (Hedestig et al., 
2005).  Även oförmågan att kunna ha en sexuell relation kopplades samman med förlusten av 
maskulinitet (Appleton et al., 2015; Navon et al., 2003; Walsh et al., 2010) och männen 
uttryckte att det var bedrövligt att inte längre kunna ha sex. Att inte kunna ha penetrerande 
sex var avgörande för känslan av manlighet och att penetrativt sex var viktig för det manliga 
uttrycket. Det uttrycktes även att männen inte längre kände sig som män, utan till viss del som 
könslösa varelser eller enucker, eftersom de inte längre kunde ha sex (Ervik et al., 2012; 
Navon et al. (2003); Walsh et al., 2010). 
 

Upplevelse av en feminiserad kropp 

Det framkom att besvärliga känslor uppstått i samband med att kroppen genomgick en 
förändring och blev mer feminin. De män som genomgick denna förändring hade alla 
genomgått en hormonbehandling av något slag. Att utveckla bröst, få värmevallningar och 
okontrollerbara svettningar beskrevs som pinsamt, besvärligt och männen kände att det inte 
var en speciellt vacker utveckling av kroppen (Appleton et al., 2015; Ervik et al., 2012; Walsh 
et al., 2010; Öster et al., 2013). Männen tyckte att det påverkade vardagen och det var pinsamt 
att vara bland folk och helt plötsligt få värmevallningar och svettningar (Ervik et al., 2012). 
En skillnad i studierna var att i Öster et al., (2013) gavs det uttryck för positiva upplevelser i 
förhållande till biverkningarna. Känslan av lättnad framkom i samband med minskad 
skäggväxt, för att männen inte längre behövde raka sig lika ofta.  
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En förändrad identitet 

I samband med biverkningarna och dess inverkan på männens vardag upplevde männen att 
deras roll i livet ändrades. De uttryckte att de inte längre fyllde samma funktion i familjen och 
bland vänner som de gjorde innan behandlingen (Ervik et al., 2012; de Moraes Lopes et al., 
2012; Navon et al., 2003). Några av männen gick in i en tillgjord roll inför sin familj och sina 
vänner. De försökte uppfylla samma roll som de hade innan behandlingen, men uttryckte att 
de inte längre passade in i den rollen (Navon et al., 2003). Även självförtroendet och 
självrespekten blev påverkad av behandlingen hos en del av männen. Männen kände att 
impotens, inkontinens, feminisering av kroppen och förlorad sexlust påverkade 
självförtroendet och de upplevde att de fick en förändrat identitet på grund av detta (Appleton 
et al., 2015; Milne et al., 2008; de Moraes Lopes et al., 2012; Navon et al., 2003; Ng et al., 
2006; Öster et al., 2013). Vissa män kände motvilja och avsky mot sin förändrade kropp och 
identitet (Navon et al., 2003). De fanns också de som upplevde att de psykologiska 
förändringarna påverkade attityden gentemot sig själva och andra i sin omgivning (Ng et al., 
2006). 
 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa männens upplevelser av biverkningarna av behandling vid 
prostatacancer, och fokuserade på kvalitativa artiklar att analysera för resultatet. Författarna 
valde att utesluta ett antal artiklar då de inte svarade mot studiens syfte. Polit och Beck (2012) 
beskriver att dessa former av exkluderingar är nödvändiga för att utesluta att irrelevant 
material inkluderas i studien. Aktiv monitorering som behandlingsmetod är inte inkluderad i 
urvalet på grund av att det är en behandlingsform för prostatacancer som inte ger några 
biverkningar. Det går även behandla prostatacancer med cytostatika (Cancercentrum, 2015). 
När sökningarna av artiklarna genomfördes framkom inga artiklar där cytostatika var en del 
av forskningen, och därmed blev det en naturlig exkludering av denna behandling.  
 
Författarna till denna studie strävade efter att utföra sina litteratursökningar så lika varandra 
som möjligt i båda databaserna som användes. Sökningarna i Cinahl gjordes först, och i 
strävan efter likhet gjordes sökningarna i PubMed enligt likvärdiga söktermer. För 
sökningarna i Cinahl (se bilaga I) användes söktermerna ämnesord (MH) och Subject (SU) för 
respektive ord. Sökningarna i PubMed (se bilaga II) utgick sedan från att Cinahls ämnesord 
(MH) skulle motsvaras av PubMeds MeSH Major Topic och att Cinahls fältsökning subject 
(SU) skulle motsvaras av PubMeds Mesh Terms. Efter ytterligare fördjupningar i sökteknik 
kom författarna fram till att databasernas söktermer var det motsatta i förhållande till den 
sökning som genomförts. Alltså, Cinahls ämnesord (MH) motsvaras egentligen bäst av 
PubMeds MeSH Terms och Cinahls fältsökning Subject (SU) motsvaras bäst av PubMeds 
MeSH Major Topic. Om sökningarna gjorts på det sättet som var tilltänkt initialt, kan andra 
sökträffar ha hittats. Författarna är medvetna om att litteratursökningen kan anses 
problematisk enligt söktermerna ovan beskrivna, men anser inte att resultatet hade påverkats 
vad gäller innehåll då sökord och valda artiklar svarar mot studiens syfte. Enligt Östlundh 
(2012) väljes sökord och efterhand synonymer till dessa, efter vilka ord som representerar valt 
ämne på bästa sätt.  
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Granskning och kvalitetsbedömning av de valda artiklarna har genomförts med hjälp av en 
kvalitébedömningsmall för kvalitativa artiklar av Willman et al. (2011) (se bilaga III). 
Artiklarna granskades gemensamt och bedömningen gjordes att fyra av artiklarna var av 
medel kvaliténivå, medan resterande sju var av hög kvaliténivå, vilket författarna ansåg vara 
tillräckligt för att inkludera dessa i studien. Författarna har gjort bedömningen av artiklarna 
baserad på deras kunskapsnivå, vilket kan påverka tillförlitligheten på studien då ingen av 
författarna har erfarenhet av att skriva en studie sedan tidigare.  
 
Författarna genomförde hela metod- och analysprocessen tillsammans, där alla moment har 
diskuterats och framkommit i samstämmig diskussion författarna emellan. Processen har även 
noga dokumenterats och diskuterats. Dessa moment har genomförts i syfte att stärka studien 
och processen har varit noga övertänkt mellan de båda författarna, detta görs enligt Polit och 
Beck (2012) i syfte att öka tillförlitligheten och trovärdigheten. Att tydligt redovisa metod- 
och analysprocess är också en del som behövs för att resultatet skall kunna vara överförbart. 
Det skall även ingå att valda artiklar representerar den population som skall studeras, detta för 
att resultatet skall kunna överföras till andra liknande populationer (Polit & Beck, 2012). 
Författarna har i denna studie med artiklar från ett spritt antal länder runt om i världen, 
nämligen från Australien, Storbritannien, Irland, USA, Sverige, Norge, Nederländerna, 
Brasilien och Israel. Därmed representerar resultatet en bred population och detta styrker 
studiens överförbarhet. 
 
Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att under hela arbetsprocessen ha ett etiskt 
förhållningssätt och att konstant tänka på om de delar som diskuteras är etiskt hållbara. 
Diskussioner har förts under studiens gång i syfte att eftersträva ett relevant etiskt 
förhållningssätt. Genom en noggrant utförd analys, har författarna strävat efter att inte skapa 
falsk data, och således valt att hålla sig till det som står i de valda artiklarna. Författarna har 
dessutom varit noga i referenshanteringsprocessen för att undvika plagiat, och för att de 
artiklar som omnämnts skall få erkännande för sitt genomförda arbete, enligt Polit och Beck 
(2012). 
 
Samtliga elva artiklar, som inkluderades i denna studie, för någon form av etiskt resonemang. 
Tio av de artiklarna är granskade och godkända av en etisk kommitté. Den artikel som inte är 
granskad av någon etisk kommitté för ett etiskt resonemang på det viset att de frivilliga 
deltagarna i studien fick signera ett informerat skriftligt samtycke innan medverkan i studien. 
I relation till ovanstående diskussion kring etiska resonemang menar Polit och Beck (2012) att 
det är fördelaktigt om vetenskapliga studier är etiskt granskade av en extern instans för att 
etiska dimensioner ska få en objektiv bedömning. Informerat samtycke är också ett viktigt 
förfarande med syfte att skydda studiers deltagare (Polit & Beck, 2012).  
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Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer det sex teman där männen beskriver sina upplevelser inom olika 
områden.  
 

Känsla av 
emotionell 
obalans 

Inte vara 
tillräckligt 
förberedd 

Upplevelse av 
att förlora 
kontrollen 

Känsla av 
förlorad 
manlighet 

Upplevelse av 
en 
feminiserad 
kropp 

En 
förändrad 
identitet 

Figur 1. Översikt av framkomna teman. 
 
Det tema där männen uttryckte mest svårigheter relaterat till sin emotionella obalans namnges 
som Känsla av emotionell obalans. Männen uttryckte att de kände motgång och i vissa fall 
blev deprimerade av de problem som behandlingen medförde (Appleton et al., 2015; Ervik et 
al., 2012; Korfage et al., 2006; Milne et al., 2008; de Moraes Lopes et al., 2012; Navon et al., 
2003; Ng et al., 2006; Walsh et al., 2010; Öster et al., 2013). Att uppleva psykiska svårigheter 
i samband med behandlingen av prostatacancer beskrivs även i studien av Chapple et al. 
(2002), där män som genomgått hormonbehandling uttrycker att de upplever psykologiska 
påfrestningar och ändringar i samband med de förändringar som skett. Att som sjuksköterska 
ha förståelse för att dessa behandlingar är psykiskt påfrestande för männen är något som vi 
tycker är nödvändigt att ha i åtanke. Männens upplevelser av att inte längre fungera som 
tidigare, vad gäller till exempel sex, kan vara svåra att bearbeta och acceptera. 
 
Att inte känna sig tillräckligt förberedd för eventuella problem som kan uppstå framkom i 
temat Inte vara tillräckligt förberedd. Vissa av männen berättar att de inte fått någon 
information om eventuella biverkningar, och andra män uttryckte att de fått information men 
inte förstått den eller inte kommer ihåg (Appleton et al., 2015; Cayless et al., 2010; Milne et 
al. 2008; de Moraes Lopes et al., 2012; Navon et al. 2003). Liknande upplevelser, av att inte 
vara tillräckligt förberedd, har också O´Shaughnessy och Laws (2009) kommit fram till. De 
presenterar i sin studie att män som genomgått radikal prostatektomi upplever att det 
kirurgiska ingreppet i sig inte är en negativ upplevelse jämfört med biverkningarna som 
medföljer. Biverkningar som erektil dysfunktion och urininkontinens var något som männen, 
innan behandlingen, var medvetna om kunde inträffa men de var inte alls förberedda på 
omfattningen av problemen som skulle uppstå och vilken effekt det skulle ha på deras liv. 
Männen uttryckte också att om de hade varit mer införstådda med vilken kraft biverkningarna 
skulle slå till med, hade de övervägt att inte genomgå operationen (O´Shaughnessy et al., 
2009). Även Chapple et al. (2002) har kommit fram till liknande resultat i sin studie där män 
rapporterar en känsla av att inte vara förberedda på de fysiska förändringarna som 
hormonbehandling medför. Att inte vara tillräckligt förberedd anser vi är något som utsatt 
männen för onödigt ont i form av att männen inte har fått möjligheten att förstå innebörden av 
problemen som kan uppstå. Enligt Patientlagen (SFS 2014:841) är sjukvårdspersonalen 
skyldig att informera patienten om behandlingar och dess potentiella biverkningar, detta 
innebär att vi som sjuksköterskor skall göra vårt yttersta i att informera patienten ordentligt 
via muntlig och skriftlig information eller en anpassad kombination av dessa 
informationsverktyg.  
 
Känslor eller upplevelser av att förlora kontrollen, och då främst i samband med urin- och 
tarminkontinens, sammanfattas i temat Upplevelsen av att förlora kontrollen (Hedestig et al., 
2005; Korfage et al., 2006; de Moraes Lopes et al., 2012; Walsh et al., 2010; Öster et al., 
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2013). Andra studier har kommit fram till likartade fynd som de vi har formulerat i denna del 
av vårt resultat. Iyigun et al. (2011) har undersökt mäns upplevelser efter att ha genomgått en 
prostatektomi. En del av männen uttryckte en känsla av stor förlust av kontroll relaterat till 
urininkontinens och att urininkontinens ledde till att männen inte kunde kontrollera sina 
känslor. Vidare berör Chapple et al. (2002) upplevelser av förlust av kontroll, i samband med 
urininkontinens och tarminkontinens. De presenterar att vissa män upplever att de är 
begränsade i sin vardag och känner sig generade i relation till känslan av kontrollförlust. En 
man talar om förlust av självförtroende och att han har svårt att hantera förlusten av kontroll 
(Chapple et al., 2002). Att uppleva känsla av förlust i samband med att de kroppsliga, 
viljestyrda funktioner försämras eller försvinner helt är inte förvånande. Det blir en förändring 
i kroppen av något som männen i hela sitt liv kanske tagit för givet fram tills biverkningarna 
av behandlingen uppstod. Att känslan av förlust inte uttrycks av alla män i studierna tror vi är 
sammankopplat med människors förmåga att anpassa sig. Vi tror att anpassningsförmågan är 
individuell och alla hanterar förändring på olika sett. 
 
Männen beskrev även känslor av att förlora sin maskulinitet, som beskrivs i temat Känsla av 
förlorad manlighet. Det var i förhållande till männens oförmåga att få erektion eller att kunna 
ha sex som påverkade deras maskulinitet (Appleton et al., 2015; Ervik et al., 2012; Hedestig 
et al., 2005; Navon et al., 2003; Ng et al., 2006; Walsh et al., 2010). Detta fenomen, att inte 
längre känna sig en som man i samband med förlusten av lusten och erektionen, beskrivs även 
i en studie av Chapple et al. (2002). I en studie av Zaider, Manne, Nelson, Mulhall och 
Kissane (2012) skrivs att en tredjedel av männen anser att deras upplevelse av egen 
maskulinitet minskat med en avsevärt stor, till en mycket stor del jämfört med innan 
behandling. Att männen känner en förlust av manlighet i förhållande till sexuell prestation och 
erektionsproblem tror vi kan bero på att samhället under lång tid hänvisat till att mannen bär 
den ledande rollen, och att fallossymbolen är en representativ del av mannen. Att därmed 
förlora sin erektion verkar vara en signifikant förändring för männens känsla av manlighet. 
 
Känslor och upplevelser av feminisering av kroppen visas i temat Upplevelse av en 
feminiserad kropp. Dessa upplevelser uttrycktes av män behandlade med hormonbehandling 
(Appleton et al., 2015; Ervik et al., 2012; Walsh et al., 2010; Öster et al., 2013). Liknande 
upplevelser beskriver vissa män i en studie av Oliffe (2006), där målet var att undersöka mäns 
upplevelser av hormonbehandling. I studien framkommer det att den kroppsliga förändringen, 
mot mer kvinnliga attribut, är pinsam och att till exempel utveckla bröst ger en känsla av 
feminisation (Oliffe, 2006). Upplevelserna som männen beskriver angående feminiseringen 
av kroppen är inte förvånande. Vi tror att anledningen till att männen känner starka känslor 
angående denna biverkan är för att de faller utanför normen som finns i samhället om hur en 
man ska se ut.  
 
I det avslutande temat beskriver männen en känsla av förändrad roll i sin tillvaro, som 
redovisas under temat En förändrad identitet. Männen kände en förändring i sin identitet i 
förhållande till sig själva, sin partner, sin familj och till sin bekantskapskrets. (Appleton et al., 
2015; Milne et al., 2008; de Moraes Lopes et al., 2012; Navon et al., 2003; Ng et al., 2006; 
Öster et al., 2013). Liknande resultat framkommer i Chapple et al. (2002) där män berättar om 
att deras roll i relation till sin familj har blivit förändrad. Mestadels på grund av 
hormonbehandling beskriver män hur deras humör har genomgått en negativ förändring och 
att det påverkar attityden männen har mot sig själva och sin familj (Chapple et al., 2002). Vi 
tror att anledningen till att männen upplever en förändring av sin identitet delvis beror på att 
de är bekymrade över vad andra människor tycker och tänker om dem.  
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I relation till de ovanstående teman uppfattas biverkningarna av behandlingen likartat bland 
männen. Men går man in på djupet är männens upplevelser fortfarande egna, och är högst 
individuella. Varje man som deltagit i de artiklar som lagt grund för studiens resultat har, 
oavsett likheter, en egen unik upplevelse av biverkningarna vid behandlingen och de problem 
de för med sig. I likhet med vad Travelbee (1971) beskriver om individen och dess unika 
upplevelse, trots att situationerna är snarlika, är männens upplevelser alltid subjektiva och går 
inte att jämföra med någon annans. 
Vissa män beskriver även att de inte kände att de fick adekvat information om biverkningarna 
innan behandlingen påbörjades, och att de därmed inte kände sig tillräckligt förberedda på de 
problem som uppstod. I enlighet med Travelbee (1971) och hennes omvårdnadsteori, är en del 
av allmänsjuksköterskans roll att dela med sig utav sin kunskap för att hjälpa patienten finna 
en mening med situationen de finner besvärlig. Vi anser att det finns möjlighet för 
sjuksköterskor att ge patienterna den information de behöver, och att det är en stor del av 
yrkesrollen.  
 
 

Slutsats 
 
Denna litteraturstudie visar att männen genomgår en större omställning i livet under och efter 
behandlingen mot prostatacancer. Upplevelserna är individuella men vissa upplevelser och 
känslor återkommer i flera studier. Männen upplever en känsla av att inte längre vara samma 
person, en stor psykologisk påfrestning, en förändrad kropp och en ny inställning till sitt 
manliga ideal. Det framgår att männen inte känner sig tillräckligt förberedda på 
biverkningarna. Männen känner skam i relation till sina problem, som att inte längre ha 
kontroll över sin kropp eller att inte längre kunna genomföra ett samlag på grund av förlorad 
lust eller erektil dysfunktion. Även att förlora sin maskulina identitet anser männen vara ett 
besvärade moment. De behöver identifiera sig med en ny roll i förhållande till den man de var 
innan behandlingen, och i somliga fall handskas med kroppsliga förändringar som upplevs 
som pinsamma och besvärliga.  
Slutsatsen vi drar är att männen upplever det påfrestande att behöva gå igenom de 
biverkningar som postatacancerbehandlingen medför, men att alla upplevelser är individuella 
och att man som sjuksköterska bör ha allas individuella välbefinnande i åtanke vid varje 
enskilt fall. Som sjuksköterska är det också viktigt att grundligt informera om biverkningar 
för att ge patienterna möjlighet att förstå och förbereda sig på vad som kan komma att ske.  
 
 

Praktiska implikationer 
 
Det framkommer i resultatet hur männen upplever förändringarna och problemen i samband 
med behandlingen mot prostatacancer. Att ha kunskap om dessa upplevelser kan hjälpa 
sjuksköterskan i vården av personer med prostatacancer. Ett problem som tydligt 
framkommer är bristen på information, eller att given information inte nått fram, kring vilka 
biverkningar och besvär männen kan få under och efter behandlingen. Det är viktigt att känna 
till denna informationsproblematik för att kunna ge männen tillräckligt med undervisning, 
information, och möjligheten att reflektera över de biverkningar som vi vet är relativt vanliga. 
Att ge männen både muntlig och skriftlig information innan behandlingens början, där det 
noga gås igenom vad som troligtvis skulle kunna ske, skulle ge männen en möjlighet att själva 
förbereda sig på vad som skulle kunna hända. Det skulle även kunna öppna upp för eventuella 
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frågor och ge männen en möjlighet att reflektera kring funderingar, och ge vårdpersonalen en 
möjlighet att hänvisa till eventuella stödgrupper eller liknande inrättningar där männen kan 
finna stöd och hjälp. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna stödja alla individer i deras 
svårigheter. Det går inte att förstå allt eller kunna känna det individen känner. Att ha en bra 
kunskapsgrund med förståelse för hur prostatacancer och dess behandlingar sätter sina spår 
kan dock hjälpa sjuksköterskan i hans eller hennes arbete. 
 
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde  
 
Efter att ha utfört studien anser författarna att de fått en relativt klar bild av hur män 
individuellt upplever biverkningarna vid prostatacancerbehandling. Men en skillnad som 
författarna la märke till när de läste artiklarnas resultat var bland annat att männen hade olika 
strategier för hur de hanterade sina upplevelser beroende på vilket land de kom ifrån. 
Artiklarna som ligger för grund till denna studie kommer från Australien, Storbritannien, 
Irland, USA, Sverige, Norge, Nederländerna, Brasilien och Israel. Eftersom coping inte var en 
del av denna studies syfte lades inget fokus på detta, men det var trots allt något som 
uppmärksammades i periferin. Författarna anser att det skulle behövas vidare kunskap om hur 
män från olika kulturer upplever biverkningarna, och dessutom skillnader på deras 
copingstrategier. Förslag till vidare forskning blir således forskning som undersöker kulturella 
skillnader i upplevelserna av biverkningar och copingstrategier för att på bästa sätt kunna 
förstå och bemöta människor från olika delar av världen.  
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Författare 
Årtal 
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studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets- 
bedömning 

Appleton, L., Wyatt, 
D., Perkins, E., 
Parker, C., Crane, J., 
Jones, A., Moorhead, 
L., Brown, V., Wall, 
C. & Pagett, M. 
2015 
Storbritannien 

Protatacancer påverkar det 
daglig livet. Framförallt den 
fysiska känslomässiga hälsan, 
relationer och socialt liv. 
Syftet med studien är att belysa 
hur män hanterar sjukdom och 
behandling. Och vilka strategier 
de använder för att hantera sin 
diagnos i symbios med sitt 
dagliga liv. 

Grounded theory används 
för att samla in och 
analysera data. 

27 män (57-76 år) 
intervjuades i olika stadier i 
deras sjukdomsförlopp. 
 
9 män innan 
strålbehandling, 8 män vid 
6-8 månader efter strålning 
och 10 män vid 12-18 
månader efter strålning. 

Fyra områden framkom som viktiga 
för männen: - Vägen till diagnosen. 
- Diagnosen. 
- Effekten av prostatacancer och 
behandlingen på det dagliga livet. 
- Att leva med prostatacancer. 
 
Prostatacancern diagnostiserades 
med PSA-prov, rektal undersökning 
och biopsi. Många män förstod inte 
konsekvenserna av ett högt PSA-
värde innan de genomgick testet. 
Den smärtsamma biopsin ansågs 
vara den värsta delen av 
sjukdomupplevelsen.  
 
Strålning ansågs mindre invasiv än 
andra behandlingar, men de 
förberedande rutinerna associerades 

Hög 
 
(Willman et 
al., 2011)  
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med stress och obekvämligheter. 
 
Män använde varierande strategier 
för att hantera behandlingsrelaterade 
hot mot deras maskulinitet, i det 
långa loppet. 

Cayless, S., Forbat, 
L., Illingworth, N., 
Hobbard, G. & 
Kearney, N. 
2010 
Storbritannien 

Forskarna tar ställning till och 
utforskar begreppen 
övergångsperiod och splittring i 
relation till jaget, identiteten och 
omgivningen. Detta för att bidra 
i debatten kring stödjande vård 
och för att belysa den här 
studiens tillskott till förståelsen 
för mäns hälsa. 
 
I denna studie vill man 
bestämma nyttan av 
övergångsperioder och 
biografiska splittringar som 
förklarande teorier i relation till 
mäns upplevelser av 
prostatacancer.  

Kvalitativ intervjustudie, 
där inställningen för 
analysen var beskrivande 
och tematisk. 
 
Tre serier med intervjuer. 
Den första vid diagnos, den 
andra vid behandling och 
den tredje vid uppföljning. 

10 män, med diagnosen 
prostatacancer.   

Begrepp som biografi och identitet 
skapar väg genom männen utsagor 
av prostatacancer. Fysiska 
biverkningar och ändrade 
framtidsplaner formar huvuddelarna 
av männens berättelser.  

Medel 
 
(Willman et 
al., 2011) 

Ervik, B. & Asplund, 
K. 
2012 
Norge 

Man vet lite om hur män 
upplever kroppsliga 
förändringar i dagligt liv genom 
prostatacancer och dess 
behandling. 
 
Syftet med studien är att visa 
hur män med prostatacancer 
upplever kroppsliga 
förändringar och hur dessa 
förändringar påverkar dagligt 
liv. 

Inställningen är 
fenomenologisk och 
hermeneutisk och 
genomfördes genom 
kvalitativa intervjuer.  

10 män mellan 58-83 år 
med prostatacancer, som 
fått hormonbehandling som 
huvudsaklig 
behandlingsmetod. 

Resultatet visade fem teman som är 
viktiga för mäns upplevelse av deras 
kroppsliga förändringar genom 
sjukdomsförloppet. 
 
- Något är fel 
- När kroppen blir problematisk 
- Att vara frisk eller att vara sjuk 
- Hantering av förändringar 
- Att tala om cancer och intima 
detaljer 
 
Initialt var chocken att få diagnosen 

Medel 
 
(Willman et 
al., 2011) 
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och de fysiska förändringarna det 
som tog upp mest tankar hos 
männen. Senare blev 
biverkningarna av behandlingen 
mer uppenbara vilket orsakade 
problem i det dagliga livet. Trots 
detta var männen kapabla att 
reflektera över effekterna som 
behandlingen hade på deras dagliga 
liv. 

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

Behandlingen av prostatacancer 
inkluderar biverkningar. Trots 
att kvantitativa studier har 
utvärderat påverkan av 
biverkningar av livskvalitén, har 
få studier försökt få en djupare 
förståelse av hur män lever efter 
extern strålbehandling av lokal 
prostatacancer. 
 
Syftet med studien är att få en 
djupare förståelse för hur män 
lever efter externa 
strålbehandling av lokal 
prostatacancer. 

Berättande intervjuer, 
inspelade och nedskrivna 
till en text. Texten 
analyserades genom en 
kvalitativ innehållsanalys.  

10 män, 61-69 år med 
prostatacancer, behandlad 
med extern strålbehandling, 
valdes från en databas 
innehållandes första 
registreringen av patienter 
med prostatacancer i norra 
Sverige.   

Att bära den känslomässiga bördan 
av sjukdomen ensam är en egenvald 
strategi. Vissa män uttryckte en 
känsla av utsatthet i möten med 
kvinnliga vårdgivare. De kroppsliga 
förändringarna som behandlingen 
medförde påverkade dagligt liv. I 
den nya livssituationen strävar 
männen efter en känsla av att ha 
kontroll, både över 
sjukdomsutveckling och över 
avtagande kroppsfunktion. Trots 
behandlingens negativa påverkan, 
strävar männen efter att komma till 
ro med sitt nya liv.  

Hög 
 
(Willman et 
al., 2011) 

Korfage, I. J., Hak, 
T., de Koning, H. J. 
& Essink-Bot, M-L. 
2006 
Nederländerna 

Prostatacancerbehandling 
medför ofta biverkningar i form 
av miktions-, erektions- och 
defekationsproblem. Efter 
behandling rapporterar 
patienter, trots biverkningarna, 
höga hälsorelaterade 
livskvalitepoäng. Syftet är att 
undersöka denna avvikelse och 
fokusera på två mekanismer 
som kan förklara avvikelsen. 

Patienterna hade, i en 
tidigare studie, fyllt i en 
enkät som studerade deras 
livskvalité. Sedan 
genomfördes 
semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades till 
text. Författarna jämförde 
resultatet av enkäten i 
förhållande till vad som 

33 män, 60-74 år i 
Nederländerna. Männen 
hade gått igenom 
strålbehandling eller 
prostatektomi. Männen 
valdes ut från en tidigare 
kohort-studie där männen 
genomförde enkäter vid 4 
olika tillfällen. Dessa 
enkäter visade att männen 
hade stora 

Resultatet visar att deltagarna tycker 
att erektil dysfunktion, urinläckage 
och nedsatt tarmfunktion är problem 
i vardagen. Trots dessa problem har 
de inte tagit dessa i beaktning när de 
har fyllt i enkäterna för livskvalitén. 
Detta för att de anser att det inte är 
aspekter för hälsa. 
 
Vidare accepterade många patienter 
biverkningarna som en oundviklig 

Hög 
 
(Willman et 
al., 2011) 
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Första mekanismen är 
okänslighet mot generella 
livskvalitemätningar mot dessa 
specifika symtom och andra 
mekanismen är att anpassa sig 
till ändrad hälsa. 

sades om enkäten i 
intervjun. Detta 
sammanställdes till två 
kategorier. 

dysfunktionsproblem efter 
behandlingen, men visade 
också på hög livskvalité. 

del av behandlingen för 
prostatacancern, ett tillstånd som 
dem såg som livshotande. 

de Moraes Lopes, M. 
H. B., Higa, R., 
Cordeiro, S. N., 
Rodrigues Estapê, N. 
A., D´ancona, C. A. 
L. & Turato, E. R. 
2012 
Brasilien 

Syftet med denna studie är att 
utforska den psykosociala 
innebörden och följder på 
livsstilen associerat med erektil 
dysfunktion och 
urininkontinens, hos män som 
genomgått radikal 
prostatektomi.  

En klinisk kvalitativ studie, 
som använt sig av semi-
strukturerade intervjuer 
med öppna frågor. Data 
från intervjuerna 
analyserades med 
innehålls-tematiserad 
analys. 

10 män, 48-74 år som 
genomgått radikal 
prostatektomi. 
Männen valdes ut från en 
urologisk mottagning för 
urininkontinens. 

Resultatet delades in i tre 
kategorier.  
- Sexualitet behöver diskuteras 
- En kropp utan styrning 
- Upplevelsen av förlust 
 
Dessa män berättade att dom 
upplevde svårigheter att hantera 
både psykiska och fysiska 
konsekvenser av impotens som 
resultat av behandlingen. 
Urininkontinens och erektil 
dysfunktion påverkade deras 
kroppar genom att framhäva 
konflikter relaterade till 
maskulinitet som triggar känslor av 
kraftlöshet och psykisk stress. 

Medel 
 
(Willman et 
al., 2011) 

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

Det är inte så välkänt angående 
upplevelser av den post-
operativa perioden efter 
laparoskopisk prostatektomi. 
 
Syftet med studien är att 
undersöka just hur männen 
upplever denna tid och hur 
adekvat männens pre- och post-
operativa behov är 
tillgodosedda. 

En kvalitativ beskrivande 
studie. Datainsamlingen 
genomfördes genom 
individuella öppna 
intervjuer samt genom 
delvis strukturerade 
gruppsamtal. Materialet 
analyserades genom en 
induktiv innehållsanalys. 

19 män, 46-76 år, som 
genomgått laparoskopisk 
prostatektomi inom de 
senaste 3-6 månaderna då 
intervjuerna genomfördes. 
Några av männen valdes ut 
från en tidigare genomförd 
randomiserad kontrollerad 
studie. Och några valdes ut 
från utskickade brev från 
kirurgmottagningen. 

Männen hade aktivt sökt 
information om ingreppet innan 
deras operation, men de verkade 
trots det oförberedda på intensiteten 
av obekvämligheten och 
inkontinensen som de upplevde. 
Männen värderade specifika icke 
formella diskussioner med män som 
tidigare genomgått prostatektomi, 
men erektil dysfunktion förblev en 
stor faktor för oro och männen 
visste inte vart de skulle vända sig 
för hjälp. 

Hög 
 
(Willman et 
al., 2011) 
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Navon, L. & Morag, 
A. 
2003 
Israel 

Syftet är att undersöka coping-
strategier som används av 
patienter med avancerad 
prostatacancer som genomgår 
hormonbehandling. Detta för att 
lära från deras upplevelser kring 
eventuella lösningar som rör 
deras icke-medicinska behov. 

Studien baserades på 
djupintervjuer som 
analyserades genom en 
konstant jämförelsemetod. 

15 män, 57-85 år som 
genomgick hormonell 
behandling. 

De huvudsakliga psykosociala 
svårigheterna som framkom var 
feminisering av kroppen, sexuell 
dysfunktion och avbrott i relationen 
till sin partner. 
 
Männen kämpade med dessa 
svårigheter genom förklädnad, 
undvikande strategier i sociala 
sammanhang, genom om värdering 
av bilden av sig själv, själv 
distansering och självömkande 
kognitiva taktiker.  

Hög 
 
(Willman et 
al., 2011) 

Ng, C., Kristjanson, 
L. J. & Medigovich, 
K. 
2006 
Australia 

Vid tillfället då denna studie 
skrevs fanns det ingen forskning 
som undersökte mäns 
upplevelse av 
hormonbehandling under stadier 
av behandlingen. 
 
Syftet med denna studie var att 
få en förståelse för hur män med 
prostatacancer som behandlas 
med hormoner upplevde 
effekterna av dessa. 

En fenemenologisk 
inställning guidade denna 
studie. Djupintervjuer 
genomfördes och 
inledningsvis så 
analyserades materialet 
med hjälp av ett datoriserat 
analysverktyg. Sedan 
analyserade författarna 
själva med hjälp av 
“Content analysis” i flera 
invecklade steg, för att få 
fram resultatet. 
 

20 män, 50-70 år, som är 
diagnostiserade med 
prostatacancer. Patienterna 
valdes ut efter att dom 
genomgått en av följande 
behandlingar 
- Hormonbehandling (4-
6mån innan brachyterapi) 
- Hormonbehandling (innan 
strålbehandling) 
- Hormonbehandling (12 
mån efter radikal 
prostatektomi) 
- Hormonbehandling pga. 
metastaser i palliativs syfte 

Fem faser i männens 
sjukdomshistoria framkom: 
- Att upptäcka sjukdomen, 
beslutstagande dilemma 
- Upplevelserna av effekten av 
behandlingen 
- Att leva med resultaten 
- Att sträva efter hälsa 
 
Männen har utvecklat coping-
strategier för att de olika faserna. Ett 
slutgiltigt tema identifierades: 
Kvalitén av sjukvårdsrelationer. 
Beskrivning av temat avslöjar att 
sjukvårdsrelationerna stödjer 
männens svar på de olika faserna, 
och påverkar deras förmåga att 
utveckla coping-strategier. 

Medel 
 
(Willman et 
al., 2011) 

Walsh, E. & Hegarty, 
J. 
2010 
Irland 

Syftet med studien är att få en 
återblickande bild av hur män 
upplever 
prostatacancerbehandling, som 
en sjukdomsresa från 

Inställningen är kvalitativt 
beskrivande. Analysen 
gjordes genom kvalitativ 
tematisk innehållsanalys. 

Ett frivilligt urval bestående 
av 8 män rekryterades 
genom en stödgrupp för 
prostatacancer. Männen 
skulle ha gjort radikal 

Ett antal teman framkom relaterade 
till diagnos, efter operationen och 
att leva efter operationen. Temana 
innehöll processen av diagnos, stöd, 
normalisation, vikten av 

Hög 
 
(Willman et 
al., 2011) 

 



Bilaga IV 
 

diagnosticering till efter deras 
prostatektomi.  

prostatektomi inom de 15 
senaste åren från det att 
studien började.  

information, fastställande tillfällen 
och huvudsakliga faktorer till oro. 

Öster, I., Hedestig, 
O., Johansson, M., 
Klingstedt, N. & 
Lindh, J. 
2013 
Sverige 

Prostatacancer, som är en av de 
vanligaste formerna av cancer, 
behandlas ofta av strålning. 
Denna behandling tär ofta på 
både på psyket och på kroppen. 
 
Denna studie syftar till att 
förklara de upplevelser som 
beskrivits av män med 
prostatacancer via en 
konversations -grupp under 
tiden männen genomgår 
behandlingen med strålning. 

30 män tillfrågades om de 
ville ta del av en stöd-
grupp under en 8 veckors 
period under deras 
strålbehandling. De delades 
in i 6 olika grupper. 
Grupperna träffades en 
gång i veckan tillsammans 
med en sjuksköterska (en 
av författarna). 
 
2 av grupperna valdes ut 
för analys av studien. 
Texten lästes igenom flera 
gånger för att få ett 
perspektiv av innehållet. 
Kvalitativ innehållsanalys 
användes för att analysera 
materialet. Detta 
resulterade i 6 teman och 
27 underteman.  

9 män blev utvalda för 
analys, av 30 intervjuade. 
Dessa män genomgick 
strålbehandling under de 8 
veckor som grupperna 
träffades. 

Resultatet delades upp i sex teman: 
- Att leva med en förändrad kropp 
- Att vara i händerna på andra 
- Att lära sig leva med sjukdomen 
- Vikten i kunskap 
- Stöd i vardagslivet 
- Att träffa stöd-gruppen 
 
Männen diskuterade en varierande 
redogörelse av kroppsliga 
förändringar och förklarade att 
stödet från vårdpersonal, släktingar, 
vänner och stöd-gruppen som 
avgörande för deras återhämtning. 
 
Att få träffa män i en liknande 
situation, att dela kunna dela 
upplevelsen av sjukdomen och att 
känna sig bundna till varandra i 
gruppen var oerhört viktigt för 
männen i denna studie. Den 
konversationsbaserade stöd-gruppen 
försåg patienterna med 
prostatacancer ett forum där det 
gjordes möjligt att dela med sig av 
sina erfarenheter. 

Hög 
 
(Willman et 
al., 2011) 
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