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Abstrakt  
Impotens eller erektil dysfunktion drabbar män av olika orsaker och 
påverkar främst mäns sexualitet. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva mäns upplevelse av impotens vid prostatacancer och dess 
behandling. Studien baserades på internationella vetenskapliga artiklar som 
analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i 
fyra kategorier: att känna förlust av sexuell förmåga men ha bibehållen lust, 
att känna ett förändrat förhållningssätt till kvinnor, att känna förlust av 
könsidentitet och att känna sig generad att prata om och söka hjälp för sina 
problem. Problem som impotens förorsakade har länge varit känt. Trots 
detta var frågor som rörde sexualiteten fortfarande ofta ett tabubelagt 
område. Framsteg har gjorts under senare tid men fortfarande finns det 
mycket kvar att göra inom detta område för att kunna bemöta de drabbade 
på ett tillfredsställande sätt och ge en god omvårdnad. En tänkbar 
omvårdnadsintervention att använda sig av är PLISSIT-modellen.  
 
Nyckelord: impotens, erektil dysfunktion, prostatacancer, upplevelse, 
könsidentitet, kvalitativ innehållsanalys.   
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Att leva med funktionsnedsättning innebär begränsningar av olika grad i det dagliga livet, det 

kan gälla såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Att drabbas av en funktionsnedsättning är en 

individuell upplevelse, däremot har forskningen kunnat påvisa att personens ålder, kön, 

utbildning och motivation är vanliga faktorer som påverkar den individuella upplevelsen 

(Gill-Body, Beninato & Krebs, 2000). En funktionsnedsättning kan även påverka individen i 

den psykosociala miljön genom att självkänslan och identiteten förändras i negativ riktning. 

Sexualiteten är starkt förknippad med individens könsidentitet och vid en funktions-

nedsättning som påverkar sexualiteten kommer även könsidentiteten att påverkas negativt 

(Tremain, 2001). Kronisk sjukdom, exempelvis cancer, leder till en funktionsnedsättning där 

hela individens livssituation förändras. Hotet mot överlevnad blir påtagligt och individen 

känner osäkerhet i sin vardag. Att leva med cancer är att vara beroende av omgivningen på 

olika sätt (Erixon, Jerlock & Dahlberg, 1997).  

 

Sexualdriften är ett av människans grundbehov. Den är en del av människans biologiska 

utrustning och utgör en förutsättning för artens överlevnad. Sexualiteten kan förklaras som en 

kraft som antingen avspeglar sig som en samhällskraft eller individuell kraft (Johannisson, 

2002, s. 172). Freud refererad i Johannisson (1994, s. 154) hävdar att vid samhällets uppkomst 

lärde sig människan att kontrollera sin sexualitet och använda den som en yttre 

handlingskraft.  Sexualiteten är av stor betydelse eftersom den betyder mycket för människans 

jag-upplevelse och självkänsla (Lewin, 2002, s. 129). Sexualdrift är av stor existentiell 

betydelse eftersom den är starkt förknippad med människans fortplantning (Jacobson-

Widding, 2002, s. 153). Meyerson (2002, s. 37-38) skriver att sexualiteten även har en viktig 

funktion att fylla i vår sociala samlevnad. Han anser även att sexualiteten påverkar vårt 

välbefinnande och vårt engagemang i andra känslomässiga upplevelser. Lundqvist (1994, s. 

181) skriver att sexualiteten förknippas mest med positiva känslor och har olika betydelse för 

olika människor. Negativa upplevelser inom sexualiteten kan exempelvis vara 

prestationsångest, impotens och olust. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver sexualiteten som en integrerad del av varje 

människas personlighet och det gäller män, kvinnor och barn. Med sexualitet menas inte 

enbart samlag utan även det som driver människan att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. 

Sexualitet uttrycks i vårt sätt att känna, väcka känslor och att röra vid varandra. Detta 

påverkar våra tankar, känslor och handlingar, liksom vårt gensvar på andra människors tankar, 

känslor och handlingar. Sexualiteten utgör i och med detta en viktig komponent i vårt fysiska 
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och psykiska hälsotillstånd. Genom sexualiteten får människan sin könsidentitet bekräftad 

(Maca, Bannemann & Burton, 1974). När det gäller skillnader mellan kvinnors och mäns 

sexualitet, kan generellt sägas att kvinnor värderar relationsaspekten högre, medan män har en 

mer genitalt inriktad sexualitet. Detta utgör en skillnad när det gäller manligt och kvinnlig 

sexuellt beteende (Lewin, 2002, s. 128). Alla människor är sexuella oavsett om personen lever 

ensam eller i parförhållande, där partnern kan vara av motsatt eller samma kön. Det anses 

normalt för människan att ha ett sexuellt intresse och lust till sexuell aktivitet, samt att ha 

fysisk sexuell förmåga (Brattberg & Hulter, 2002, s. 279). 

 

Undersökningar om förekomsten av problem kring sexualiteten, är enligt Lundqvist (1994, s. 

182) inte heltäckande. Däremot konstaterar författaren att sexuella problem är vanligare än vi 

tror. Lundberg (2002, s. 273) skriver att sexuella problem kan vara av primär eller sekundär 

karaktär. Han förklarar att med primär karaktär menas att problemet alltid funnits där, till 

skillnad från sekundär karaktär vilket innebär att problemet uppkommit hos personen som 

tidigare fungerat normalt. 

  

Hos äldre män är den vanligaste sexuella problematiken erektil dysfunktion (Skoog, 2002, s. 

116). Potens kommer från det latinska ordet potentia och betyder förmåga eller kraft. Potens 

innebär förmågan att kunna genomföra ett samlag. Impotens är motsatsen och innebär således 

oförmåga hos mannen att genomföra ett samlag, vilket inte har något samband med den 

sexuella lusten eller påverkan av förmågan att få utlösning. Mannens potens har ett starkt 

samband med erektionsförmågan. Det finns skillnader i erektionsförmågan som innebär att 

vissa män kan få erektion, men tappar förmågan innan han slutfört samlaget, vilket kallas 

erektil dysfunktion, eller att vissa män är impotenta hela tiden. I urologisk litteratur kallas 

impotens hos mannen ofta erektil dysfunktion (ED) och dessa två begrepp används synonymt. 

Orsaken till impotens kan bero på såväl psykologiska faktorer som organiskt orsakade besvär. 

Bland de psykologiska faktorerna kan nämnas stress och depression. Organiska orsaker till 

impotens är exempelvis diabetes, arterioskleros, prostatacancer, prostatahyperplasi och 

läkemedel (Lundberg, 2002, s. 273-275). Prevalensen för impotens bland män över 40 år 

ligger på cirka 10 %, och denna problematik ökar med stigande ålder (Lundqvist, 1994, s. 

182). 

 

Ungefär 80 % av alla män med erektil dysfunktion har en fysisk orsak till sina problem. De 

flesta män med erektil dysfunktion som har en organisk orsak har också en psykologisk orsak 
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till sina problem som ofta har samband med rädsla att inte klara av ett samlag och oro över sitt 

förhållande (Ashford, 1998). Hassouana och Heaton (1999) skriver att män kan ha orgasm 

utan att ha erektion. Normal erektil funktion är beroende av en fungerande mycket känslig 

samling av blodkärl, nerver och fibrös vävnad. De flesta män med erektil dysfunktion har ett 

flertal problem som tillsammans förorsakar svårigheter att få erektion. Prostatan är belägen i 

området där nerver, blodkärl och muskler finns som reglerar erektionen. Om dessa strukturer 

är skadade påverkar det förmågan att få en spontan erektion. Vid behandling av 

prostatacancer kan sådana skador uppstå som därför påverkar förmågan till erektion. 

Kirurgiska ingrepp vid prostatacancer och även så kallad ”nervbesparande” kirurgi, kan skada 

nerver och blodkärl i området som påverkar förmågan att få erektion. Stress, rädsla och oro är 

en vanlig upplevelse bland män med prostatacancer. Dessa känslor har en inverkan på den 

erektila funktionen genom att dessa känslor blockerar hjärnan och avslappningen av 

blodkärlen. Depression är ett annat vanligt förekommande tillstånd hos dessa män. Patienter 

som drabbas av erektil dysfunktion efter att ha genomgått prostataectomi har en fördel jämfört 

med män som har en spontan erektil dysfunktion, eftersom de vet orsaken till sina problem. 

Det är oftast lättare att acceptera en biverkan av behandling än att medge att kroppen inte 

fungerar utan någon klar orsak. 

 

Prostatacancer utgör den vanligaste cancerformen hos män och är den vanligaste orsaken till 

dödsfall bland män i cancersjukdom. Antalet insjuknade män är cirka 8 000/år i Sverige, 

varav en fjärdedel avlider i sin sjukdom. Val av kirurgisk behandlingsform har betydelse för 

påverkan av sexuallivet och erektionsförmågan. Olika behandlingsformer kan exempelvis 

vara, radikal kirurgi, där männen beräknas behålla potensen i 20 % av fallen. Ju yngre 

patienten är desto större är chansen att han får en bibehållen potens postoperativt vid radikal 

kirurgi. Som regel är alla patienter impotenta direkt postoperativt, och potensen återvänder 

successivt under de första 6-12 månaderna. Risken för impotens gör att många män avböjer 

kirurgisk intervention. En annan behandlingsform är strålbehandling där risken för impotens 

är relativt stor och har uppskattas till cirka 50 %. Det finns ännu inga epidemiologiska studier 

som objektivt visar hur stor risken för impotens egentligen är efter strålbehandling. De 

patienter som genomgår strålbehandling är som regel något äldre (vanligen något över 70 år) 

än de som genomgår radikal kirurgi. Ytterligare en behandlingsform är endokrin behandling, 

vilken ofta ger impotens som biverkan, men också mentala biverkningar, exempelvis slöhet 

samt depressiva tendenser. Endokrin behandling utgör oftast en palliativ behandling eftersom 

det inte finns något som övertygande styrker att överlevnaden förlängs vid tidig endokrin 
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behandling (Ekman, 2002, s. 323-325). Asgeir, Helgason, Fredriksson, Adolfsson och 

Steineck (1995) uppger att strålbehandling vid prostatacancer associeras med minskad sexuell 

lust, reducerad erektil funktion och förmåga att få orgasm. För en majoritet av de män som 

drabbas innebär det inskränkningar och en minskad livskvalité. 

 

Under det senaste århundradet har världsomfattande studier gjorts angående den påverkan 

behandling för prostatacancer kan få som biverkan, då det gäller sexuella funktioner. Det är 

samtidigt vissa svårigheter att göra dessa studier eftersom sexualitet, sexuell funktion och 

sexuell aktivitet oftast involverar en relation med en partner och ämnet i sig själv oftast 

associeras med mycket tabu. Sexuell funktion utgör en viktig del i livskvalitén. Det anses 

därför mycket viktigt att de män som ska genomgå behandling får adekvat information om 

riskerna för eventuell sexuell dysfunktion som en biverkan av behandlingen (Fransson, 2000, 

s. 46-47). 

 

Under de senaste åren har sjuksköterskan kommit att bli allt mer involverad inom 

omvårdnaden av män med erektil dysfunktion. I många fall har det börjat med ett ökat 

intresse för rådgivning och utbildning. På många håll i världen utvecklar sjuksköterskan sin 

roll att omfatta utvärdering, behandling och en uppföljning av dessa män. Erektil dysfunktion 

påverkar inte bara en person, det påverkar mannen, hans partner, hans familj, hans arbete och 

det sociala samspelet. Ett holistiskt synsätt, fortlöpande support, patientundervisning och 

uppföljning kombinerat med en god kommunikation leder till att sjuksköterskans ökade 

kompetens och yrkesskicklighet kan komma allt fler män till nytta och en god omvårdnad kan 

uppnås (Ashford, 1998). 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mannens upplevelse av att leva med erektil 

dysfunktion (impotens) i samband med prostatacancer. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Materialet i denna studie bestod av internationellt publicerade vetenskapliga artiklar 

relaterade till syftet. Litteratursökning har skett via databaserna ACADEMIC SEARCH, 

CINAHL och MEDLINE. Genom val av sökord har antalet träffar begränsats. Sökningen har 

även begränsats att gälla mellan åren 1994-2003 för att erhålla ett aktuellt material.  I 
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urologisk litteratur och vetenskapliga artiklar som berörde ämnesområdet används begreppen 

impotens och erektil dysfunktion synonymt trots nyansskillnad i dess betydelse. De sökord 

som använts är impotence, erectile dysfunction, prostatacancer, experience, living with, och 

nursing i olika kombinationer med varandra. Det slutgiltiga antalet artiklar som svarade mot 

syftet var tolv (Tabell 1).  

 

Analys 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som är lämplig att använda vid skriven och verbal 

kommunikation. Det material som kan användas vid innehållsanalys är exempelvis dag-

böcker, tal, brev, artiklar och rapporter (Polit & Hungler, 1999, s. 209-210). I Sveinsdottir, 

Lundman och Norbergs studie (1999) beskrivs att innehållsanalysens saklighet förmedlar en 

djupare kunskap och förståelse för fenomenen i studien.  I denna metod läses texten i rådata 

om och om igen till dess att en helhet uppnåtts. Utifrån detta tas ett antal textenheter ut som 

svarar mot syftet. Flertalet textenheter kondenseras, utifrån dessa genomförs en första 

kategorisering. Kategorierna diskuteras sedan bland författarna för att uppnå samstämmighet. 

Textenheterna och de kondenserade kategorierna läses om och om igen och jämförs sedan 

med varandra. Slutligen läser författarna/forskarna igenom rådata och sub- och huvud-

kategorierna jämförs med varandra och giltigförklaras. Downe-Wamboldt (1992) beskriver att 

kvalitativ innehållsanalys har giltighet som ett mål. Innehållsanalys fokuserar på mänsklig 

kommunikation och förknippas med meningsfullhet, intentioner, konsekvenser och 

sammanhang. Analysen underlättas om forskaren försöker få fram det faktiska innehållet och 

det underliggande budskapet i kommunikationen. Innehållsanalys kan göras på två sätt, latent 

eller manifest. Den latenta metoden innebär att forskaren i varje textenhet försöker tolka den 

underliggande meningen och känslan. Den manifesta analyseringsmetoden innebär att 

forskaren endast koncentrerar sig på det som står skrivet i texten, och undviker avsiktligt att 

lägga in egna känslor och kunskap i tolkningen. Det påtalas vikten av att som forskare 

förhålla sig objektiv till analysen av innehållet, för att förmedla kunskap och förståelse för de 

fenomen som studien vill påvisa. Ett av de viktigaste besluten en forskare har att ta ställning 

till är urvalet av analysens enheter. Intentionen är att beskriva ett fenomen av intresse för ett 

speciellt syfte. 

 

Denna litteraturstudie är inspirerad av en manifest kvalitativ innehållsanalysmetod som 

Downe-Wamboldt beskriver. Inledningsvis lästes det insamlade materialet ett antal gånger 

varefter textenheter som svarade mot syftet plockades ut. Samtliga textenheter/rådata till 
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analysen var skrivna på engelska men denna litteraturstudie är skriven på svenska, vilket 

gjorde att en översättning av textenheterna var nödvändigt. En översättning från ett språk till 

ett annat språk kan ibland innebära att en del av innehållet går förlorat och detta har beaktats. 

Sedan gjordes en kondensering av textenheterna så att kärnan i textenheten tydliggjordes. 

Slutligen bildades ett antal kategorier av det kondenserade materialet för att förenkla 

bildningen av de slutliga huvudkategorierna.   
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Tabell 1. Översikt över artiklar ingående i resultatet (n=12)   ED = erektil dysfunktion 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Bokhour et al. 
(2001) 

 
Kvalitativ  

 
48 män  50-79 år 

 
Intervjustudie 

 
ED påverkar sexuell 
intimitet, relationen 
med kvinnan, det 
sexuella fantasilivet 
och maskuliniteten. 
 

Butler et al. (2001) Kvalitativ 21 män  47-73 år Semistrukturerad 
intervjustudie 

Livskvalitén efter 
radikal 
prostataectomi, 
informationsbehov, 
påverkan på det 
sexuella 
förhållandet. 
 

Chapple och 
Ziebland (2002) 

Kvalitativ 52 män > 50 år Ostrukturerade 
intervjuer 

Det påverkar 
mannens kropp, roll, 
känslan av att vara 
maskulin och 
motstånd till att söka 
hjälp. 
 

Clark et al. (1999) Kvantitativ 125 män  44-86 år Frågeformulär 
Cohortstudie 

Förändringar som 
associeras med nya 
symtom, 
hälsoupplevelser 
som vitalitet och 
sociala funktioner. 
Sämre livskvalité för 
männen då det gäller 
urin-, tarm- och 
sexuell funktion. 
 

Feldman et al. 
(1994) 

Kvantitativ 40-70 år Standardiserad 
metod. 
Frågeformulär 

Det finns samband 
mellan impotens och 
åldrande. Total 
impotens är 
vanligare hos män 
som intar viss 
medicinering. 
 

Jakobsson et al. 
(2001) 

Kvantitativ 
Jämförande 

415 män  45-85 år Frågeformulär Män med 
prostatacancer har 
jämförelsevis mer 
sexuella problem än 
genomsnittet av alla 
män. Lägre 
samlagsfrekvens och 
sämre sexuell 
tillfredsställelse. 
Bristande 
information om 
sjukdoms- och 
behandlings 
biverkningar och 
möjlighet till hjälp 
efteråt. 
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Tabell 1. (forts) Översikt över artiklar ingående i resultatet (n=12)  ED = erektil dysfunktion 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Koeneman och 
Mulhall (1997) 

 
Kvalitativ  
Fallstudie 

 
46-71 år 

 
Intervjustudie 

 
Sexualiteten 
samspelar med 
biologiska, sociala, 
psykologiska och 
personliga faktorer. 
ED hos män 
framkallar känslor 
av ilska, avsky och 
oro. Sexuellt 
intresse, aktivitet 
och åtrå avtar 
normalt med 
stigande ålder. 
 

Lavery och Clarke 
(1999) 

Kvalitativ 12 män (gifta eller 
stabilt förhållande) 
41-74 år 

Semistrukturerad 
intervjustudie 

Majoriteten av 
männen sa att 
förhållandet 
påverkades inte 
negativt eller 
förbättrades efter 
diagnostisering. Av 
de som hade varit 
sexuellt aktiva innan 
operationen 
försämrades 
sexualiteten för 
samtliga. 
 

Litwin et al. (1998) Kvantitativ 
Jämförande 

61 män Frågeformulär med 
skalor 

ED har större effekt 
på det känslomässiga 
planet än det fysiska.
 

Moore och Estey 
(1998) 

Kvalitativ 63 män 67 år 
(medelålder) 

Intervjustudie Pre- och 
postoperativa 
effekter av prostata-
ectomi, förlust av 
manlighet, ”coping 
with” och att 
acceptera ED. 
Coping med 
händelser efter 
operationen var 
känslomässigt 
stressande och 
påverkade 
livskvalitén på 
mannen och dennes 
partner. 
 

Pontin et al. (2002) Kvalitativ 9 män  28-72 år Semistrukturerade 
djupintervjuer 

Två huvudteman 
som är: förlust och 
att känna sin ensam 
med problemet. 
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Tabell 1. (forts) Översikt över artiklar ingående i resultatet (n=12)  ED = erektil dysfunktion 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Stanford et al. 
(2000) 

 
Kvantitativ 

 
1 291 män  39-79 år 

 
Frågeformulär 

 
59,9 % blev 
impotenta efter 
radikal prostata-
ectomi. Efter 18 
månader hade 42 %  
fortfarande 
stora/mycket stora 
sexuella problem. 
Både sexuella och 
urinproblem 
varierade med ålder. 
Den sexuella 
funktionen varierar 
inom olika raser. 
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Resultat 
 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2) vilka redovisas i nedanstående text och 

styrks med citat ur de analyserade artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4) 
 
Kategorier 

 

Att känna förlust av sexuell förmåga men ha bibehållen lust 

Att känna ett förändrat förhållningssätt till kvinnor 

Att känna förlust av könsidentitet  

Att känna sig generad att prata om och söka hjälp för sina problem 

 

 

Att känna förlust av sexuell förmåga men ha bibehållen lust 

En studie visade att män upplevde en djup känsla av förlust av en kapacitet som de alltid haft, 

en förlust av hårfina beståndsdelar som påverkade mäns sexuella förmåga. De kände ängslan, 

oro, pinsamhet och genans vid intima kontakter vilket gjorde att vissa män valde att fly innan 

ett sexuellt möte var uppnått (Bokhour, Clarke, Inui, Silliman & Talcott, 2001). Några studier 

visade att erektil dysfunktion ledde till en förändrad sexualdrift och minskad sexuell aktivitet 

som i sin tur påverkade den sexuella njutningen och attraktionen (Jakobsson, Lovén & Rahm-

Hallberg, 2001; Koeneman & Mulhall, 1997; Lavery & Clarke, 1999). 

 

I have been to that point when I was saying, I would like to but I would be real 
embarrassed if I really couldn’t. (Bokhour et al., 2001, p. 651) 

 

Många män förlorade förmågan till erektion och normalt sexuellt umgänge efter behandling 

för prostatacancer vilket även påverkade den sexuella akten. Erektil dysfunktion gjorde att 

män inte kunde bibehålla erektionen och fullborda den intima upplevelsen eller nå full 

tillfredsställelse (Bokhour et al., 2001). Vissa män upplevde också en förändrad känsla av 

orgasm och utlösning (Butler, Downe-Wamboldt, Marsh, Bell & Jarvi, 2001). I Chapple och 

Zieblands studie (2002) framkom att mäns upplevelse av ejakulation utan erektion beskrevs 

som en konstig och egendomlig känsla. Män upplevde sig som en sexuell varelse utan 

erektion. Trots denna bristande nedsatta funktion fanns fortfarande en bibehållen lust till sex 
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och en vilja att testa sin sexuella förmåga. Vid erektil dysfunktion kändes sexuallivet för 

många män som onaturligt, ineffektivt och den fysiska intimiteten kändes obekväm (Bokhour 

et al., 2001). I Chapple och Zieblands (2002) studie framkom det att de män som fått 

långvarig hormonterapi upplevde en fysisk och psykisk förändring samt en total avsaknad av 

sexuellt intresse. De kände sig äcklade över den sexuella akten och allt som hade med sex att 

göra. 

 

starting a fire you can’t put out. (Bokhour et al., 2001, p. 651)  
 

Well this again it’s not easy for me to talk about but I mean of course I’m totally 
impotent and I’m even worse than that in that I’m disgusted by anything sort of 
sexual. (Chapple & Ziebland, 2002, p. 833) 

 

I flera studier beskrevs att män som levde i ett förhållande kände frustration över att inte 

kunna tillfredsställa sin partner sexuellt och även en frustration att inte själv få full erektion 

och full sexuell tillfredsställelse. Erektil dysfunktion var ett handikapp som påverkade båda 

parter i ett förhållande (Lavery & Clarke, 1999; Pontin, Porter & Mc Donagh, 2002). Det 

kändes svårt att vara medveten om sitt organ som inte fungerade som tidigare och de kände 

sig berövade på något som de ville ha mer av (Lavery & Clarke, 1999).  

 

I am frustrated that I cannot satisfy her”needs” otherwise I wouldn’t have gone 
down the road, but then it depends on why it is happening. (Pontin et al., 2002, p. 
269) 

 

Förlusten av sexuell förmåga yttrade sig även så att män inte längre fick erektion vid åsynen 

av en vacker och attraktiv kvinna vilket upplevdes som en förlust (Bokhour et al., 2001). I en 

studie av Butler et al. (2001) framkom det att män beskrev känslor av sinnesförnimmelser då 

det gällde sexualitet. De trodde att partnerns önskan av en sexuell relation fanns kvar på 

samma sätt som före operationen. Några män kände att de inte längre kunde fullfölja denna 

önskan. Relationen till partnern upplevdes inte lika bra som tidigare med minskad eller 

avsaknad sexuell förmåga. 

 

It seems funny like sometimes you can see a real good-looking girl with a short 
skirt on, you know she’s good-looking, and a year ago if I had seen her, you know, 
it would get hard. It doesn’t get hard anymore (Bokhour et al., 2001, p. 652). 
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De män som varit sexuellt aktiva innan operationen fann det mycket svårt att anpassa sig till 

erektil dysfunktion (Moore & Estey, 1999). Vissa män försökte acceptera problemet men 

hade kvar känslor av frustration vid förlust av den sexuella förmågan (Pontin et al., 2002). En 

man kände sig tvingad att acceptera impotensen och kände sig bitter över detta (Lavery & 

Clarke, 1999). 

 

Att känna ett förändrat förhållningssätt till kvinnor 

Studier visade att förändringen som erektil dysfunktion gav upphov till påverkade relationen 

och mäns privata förhållande, förhållandet kom i ett nytt läge. Det sociala samspelet 

upplevdes på ett nytt sätt där vissa män fick ett förändrat förhållningssätt till kvinnor. Män 

definierade bland annat sig själv och samspelet med kvinnan som icke sexuellt vilket i sin tur 

gjorde att vissa män drog sig undan för att undvika sexuella möten (Bokhour et al., 2001; 

Litwin et al., 1998). I Bokhours et al. (2001) studie framkom att män upplevde det svårt att 

närma sig en kvinna för att de inte kunde göra något för henne annat än att prata och vara 

trevlig. Detta ledde till att sexuella känslor i gensvar inte upplevdes som något positivt.  

 
Someone just walk by and you talk and have a nice conversation. But you got 
yourself together and you talk nice and talk right, you might keep her there. But 
now you don’t try to keep her there because why, for what? You be nice to her and 
you all have a nice conversation then you got to your own way because there’s 
nothing you can do for her but be nice to her and have a nice conversation. 
(Bokhour et al., 2001, p. 652) 

 

I en studie framkom det att impotens skapade känslor av oro och frustration i relationen 

(Chapple & Ziebland, 2002). I relationer påverkades båda parter av mäns erektila dysfunktion 

och männen ansåg att det var viktigt att ha en stödjande och förstående fru (Pontin et al., 

2002). I två studier framkom att män bortförklarade sina erektionsproblem genom att påstå att 

frun hade varit otrogen, medan de flesta män sökte bekräftelse att problemen fanns inom dem 

själva hellre än i deras förhållande (Moore & Estey, 1999; Pontin et al., 2002). 

Not that she doesn’t want to have sex, but she is understanding enough to 
realize it’s aproblem. And to be supportive. (Pontin et al., 2002, p. 270) 

 

Oberoende av ålder kunde erektil dysfunktion ge en ansträngd relation då det gällde att 

fungera i det sociala och sexuella samspelet (Lavery & Clarke, 1999). Äldre män beskrev 

däremot att förhållningssättet till frun inte förändrats, förhållandet fungerade bra fastän det 

inte fanns någon sexuell aktivitet, de talade om att fortfarande älska varandra. De äldre 

männen hävdade att åldern hade stor betydelse och att yngre förhållanden påverkades i större 
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utsträckning (Chapple & Ziebland, 2002; Pontin et al., 2002). En upplevelse som framkom i 

studier vid upprepade tillfällen var att män trodde att deras avsaknad av potens var svårare för 

frun än för dem själva. I förhållandet upplever vissa män en press att fungera som tidigare 

(Chapple & Ziebland, 2002; Lavery & Clarke, 1999; Pontin et al., 2002). I Chapple och 

Zieblands studie (2002) framkom att vissa mäns attityd till sig själva och familje-

medlemmarna förändrades i så stor utsträckning att de inte ville veta av dem medan andra 

män såg impotensen som en del av den totala relationen (Chapple & Ziebland, 2002). 

 

It changes your attitude and your attitude to the ones that you’re living with, 
your attitude to your family, you just don’t want to know them. (Chapple & 
Ziebland, 2002, p. 835) 

 

I studier av Litwin et al. (1998) och Pontin et al. (2002) visade det sig att mäns förhållande till 

sin partner var beroende av ett sexuellt samspel. Detta medförde att män försökte finna andra 

möjligheter i sitt förhållande och sexualliv för att känna intimitet. De njöt av att älska på ett 

annorlunda sätt där även frun kunde njuta av de upplevelser de hade tillsammans. Bokhour et 

al. (2001) beskrev detta förändrade förhållningssätt som att män hade omdefinierat sig själva 

efter att ha förlorat den ”normala” sexuella funktionen. I en studie Chapple och Ziebland 

(2002) framkom att impotensen inte utgjorde något större problem i förhållandet, utan att 

mannen och kvinnan hade lärt sig att förhålla sig på ett nytt sätt och värderade att det fanns 

andra saker i livet som var av betydelse. Trots detta kände många erektil dysfunktion som ett 

hinder i livet vilket kom att påverka relationen till kvinnan. Impotensen utgjorde för många 

män bara en del av den totala relationen. De förändringar som impotens gav upphov till 

innebar för vissa män en förbättring inom äktenskapet där de kunde känna sig närmare 

varandra som ett par. De talade om minskad könsdrift och ett jämnare humör. Hur 

förhållningssättet till kvinnor påverkades berodde mycket på hur deras förhållande var innan 

behandlingen för prostatacancer som förorsakade impotensen. 

 

Att känna  förlust av könsidentitet  

I några studier framkom att sexualiteten påverkade självbilden hos män vilket ledde till att 

sexuell dysfunktion förorsakade en förlust av självkänslan och ett sämre självförtroende. 

Även mäns identitet utmanades vilket kunde leda till ett ”identitetsdilemma” då det gällde 

män som sexuella varelser och som män i samhället. Själva identitetsförlusten kändes för 

många män jobbigare än att inte kunna ha samlag. Män ifrågasatte sin manlighet, kände sig 

värdelösa och tvivlade på sin sexuella förmåga. Sexuell funktion, potens och fysiskt 
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framträdande var starkt förknippat med en god självkänsla. För många mäns manlighet var det 

av största vikt att uppnå erektion postoperativt (Bokhour et al., 2001; Butler et al., 2001; 

Feldman, Goldstein, Hatzichristou, Krane & McKinlay, 1994). 

 

It’s a small, but it’s a self-definitional thing...You might be on the auction block, 
but when somebody looked you over, they wouldn’t want, they wouldn’t pay 
anything for you. (Bokhour et al., 2001, p. 653) 

 

I think for a good bit of your life you’re either defined by your feelings about your 
sexuality or it gets defined for you by the popular culture. I mean something might 
happen, someone might say “I’m interested in you” and you couldn’t pull it off, 
you know? And I think you know, this is our manhood we’re talking about you 
know? And it can be pretty hard to deal with it. (Bokhour et al., 2001, p. 653) 

 

Erektil dysfunktion hade en starkt negativ effekt på mäns livskvalité och bidrog med rädsla att 

delta i sexuellt samspel (Moore & Estey, 1999). Män upplevde att de blev påminda om 

manlighetens och sexualitetens betydelse eftersom manlighet var så starkt förknippat med 

sexuell aktivitet. När en man inte kunde delta i sexuell aktivitet uppstod frågan ”Hur blir jag 

en man”? Dessa reaktioner framkallade känslor av att känna sig osäker, otrygg, otillräcklig 

och förlöjligad. Män emellan preciserade ibland sin manlighet genom att skryta om sin 

sexuella aktivitet. Erektil dysfunktion hos yngre män utgjorde ytterligare en negativ inverkan 

på bland annat manligheten eftersom fertiliteten var en betydelsefull faktor (Litwin et al., 

1998; Pontin et al., 2002). I en studie av Lavery och Clarke (1999) framgick att biverkningar 

av behandlingen vid prostatacancer kunde ha en långvarig negativ påverkan på maskulina 

känslor vilket också påverkade äktenskapet ogynnsamt. Vidare beskrevs i studien att erektil 

dysfunktion hade ett påtagligt inflytande hur män upplevde sig själva och sin manlighet. 

Flertalet män fick en störd kroppsuppfattning och kände sig som en ”halv” man.  

 

It is so rooted in the male psyche – it is such a powerful thing when all of a 
sudden it is not working it is very difficult...I just had to accept it (impotence) and 
I felt pretty biotte. I felt as I was only half a man – which is ridiculous, but that is 
how I felt. (Lavery & Clarke, 1999, p. 297) 

 

Upplevelsen att de inte kunde fullfölja sin plikt/funktion som man och att de kände oförmåga 

och oduglighet bidrog till känslan av att de inte hade en mans status. Känslan av att inte vara 

någon, att bli ansedd som ”svag” och att manligheten försvann var avskyvärt (Chapple & 

Ziebland, 2002). 
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Yes, yes I mean I’ve lost all masculinity, I’m not a man anymore. I mean I’m just 
none. I mean if I were walking with my wife, very slowly these days, and 
somebody accosted her I would sort of run away. I have no masculinity left. 
(Chapple & Ziebland, 2002, p. 833) 

 

I en studie av Bokhour et al. (2001) framkom att många män uppnådde mycket nöje genom att 

fantisera sexuellt, men efter att de hade drabbats av erektil dysfunktion upplevde de en djup 

känsla av förlust, förlust av sitt sexuella fantasiliv. De uppnådde inget nöje längre genom att 

fantisera och för vissa män kändes det till och med obekvämt att fantisera. Män i studien 

upplevde det bekymmersamt och olyckligt att de inte kunde agera genom fantasi och sorgligt 

att de inte längre kunde fantisera om att vara tillsammans med en kvinna. Män var nostalgiska 

över svunnen tid, de kom aldrig att glömma sitt tidigare sexliv. De längtade efter att fungera 

sexuellt som tidigare och hade en stor önskan till sex. För många fanns sex i medvetandet men 

de kom aldrig längre (Bokhour et al., 2001). Vissa män hade önskningar om erektion och sex 

medan andra män hade tappat all lust till att ens tänka på sex eller liknande samt att de till och 

med upplevde det motbjudande att se sex på TV (Chapple & Ziebland, 2002; Lavery & 

Clarke, 1999; Pontin et al., 2002). 

 

I mean a year ago I’d be thinking of her all the time, but I can see a good-looking 
girl now and it don’t even faze me at all because I can’t. (Bokhour et al., 2001, p. 
652) 

 
I realized then that I had all these desires for sex, but no means of obtaining it and 
then I realized that I had to do something about it...no, if I didn’t feel anything or 
I couldn’t ejaculate then I would feel that way. But I just feel that now it is 
something that hopefully I can put right. I still have all the desires and all the 
feelings. (Pontin et al., 2002, p. 267) 

 

If I see, and you can’t avoid it on television, not explicit sex but very nearly. I’m 
disgusted I think that you know this country is absolutely going downhill 
desperately fast (Chapple & Ziebland, 2002, p. 833)  

 

Att känna sig generad att prata om och söka hjälp för sina problem 

Den problematik som uppstod kring erektil dysfunktion upplevde vissa män som ett manligt 

problem som de helst inte vill befatta sig med. Män upplevde även att de var ensamma om 

problemet och att de inte ville veta något om sin hälsa (Chapple & Ziebland, 2002: Pontin et 

al., 2002). Många män kände det genant att prata om den problematik som uppstod kring 

erektil dysfunktion. De kände sig generade och rädda att uttrycka sina känslor och medgav 

inte att de behövde hjälp (Chapple & Ziebland, 2002; Moore & Estey, 1999). De valde då att 
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inte tala med främlingar om sitt problem vilket gjorde att många väntade i månader eller år 

innan de uppsökte en läkare för medicinsk hjälp. Impulsen till läkarbesöket kunde vara en 

diskussion med livskamraten, en speciell livshändelse eller en tidningsartikel. Det krävdes 

mod och nerver att diskutera problemet med sin läkare. Att söka hjälp innebar svaghet vilket 

inte var ett manligt beteende (Chapple & Ziebland, 2002; Litwin et al., 1998; Pontin et al., 

2002). I några studier påpekades att könet på vårdpersonalen hade betydelse beträffande mäns 

avslöjande gällande erektil dysfunktion (Litwin et al., 1998; Pontin et al., 2002). Ett flertal 

studier visade att vid samtal med läkare kunde många män uppleva frustration, sorg och 

smärta samt att de kände sig hemska på grund av läkarens attityd och att läkaren hade en 

bristande förståelse. Dessa upplevelser vid läkarbesök gjorde att män undvek ny läkarkontakt. 

Till skillnad från dessa fanns det män som inte upplevde det svårt alls att tala med 

sjukvårdspersonal om sina erektila besvär (Chapple & Ziebland, 2002; Litwin et al., 1998; 

Moore & Estey, 1999; Pontin et al., 2002). 

 

The majority of men don’t want to know anything about their health. You cannot 
discuss health matters. Unlike women who are aware of their bodies from 
puberty, some men very rarely have seen a doctor in their life and consequently 
they don’t want to talk about it. (Chapple & Ziebland, 2002, p. 826) 

 

Mäns sätt att prata om impotens illustrerade en process att försöka få en begriplig förklaring, 

förstå den obehagliga situationen och att försöka identifiera en orsak till impotensen. Män 

ville inse att de hade ett problem och försökte acceptera problemet och leva med det samtidigt 

som vissa frustrerande känslor gjorde att de aktivt sökte en lösning till sina problem. Vissa 

män uppsökte medicinskt kunniga personer för att få en förklaring till vad som orsakade deras 

problem medan andra sökte bekräftelse på att problemen fanns inom dem själva (Pontin et al., 

2002). För en del män kompenserades impotensen genom att prova olika tekniska hjälpmedel 

alternativt läkemedel. Bland vissa äldre män spelade erektil dysfunktion mindre eller ingen 

roll. Dessa män påpekade ålderns betydelse där situationen hade varit en annan om de hade 

drabbats av impotens i yngre ålder (Chapple & Ziebland, 2002). 

 

Well they (hormone injections) make you totally impotent, which would not matter 
to me at my age, but would certainly matter to a younger man at 30, 35 or 40. 
(Chapple & Ziebland, 2002, p. 832) 

 

I en studie av Pontin et al. (2002) framkom att vissa män inte kunde diskutera impotens och 

sex på djupet med sin partner på grund av att det var genant. Det upplevde det omöjligt att tala 
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med en kvinna om det. Vissa män upplevde även att det hade svårt att tala med frun därför att 

frun blev generad.  I ett fall började frun att gråta, blev generad och gick därifrån varje gång 

mannen tog upp problemet. Denna genans och blygsamhet inför problemet ledde i sin tur till 

sämre kommunikation i relationen. Slutligen fanns det män som inte alls pratade om 

problemet. I en studie av Litwin et al. (1998) och Pontin et al. (2002) framkom det att 

problemet inte gärna diskuterades bland vänner och män emellan undvek att prata om sexuella 

misslyckande med varandra, dock var ämnet något som många gärna skämtade om.  

 

But I think it would be absolutely impossible to talk to a woman about it. I would 
find it very difficult, yes. I’m sure I would find it very difficult. I really am saying, 
here is a subject that has never been up for discussion in my house, amongst my 
friend, or  - you all have those jokes in the shower after golf or football or 
whatever, still have the jokes in there now, not as much as it used to be I suppose, 
but beyond that it’s not a subject that is discussed. (Pontin et al., 2002, p. 269) 

 

Ett flertal studier visade att problemet erektil dysfunktion hade många varierande 

beskrivningar, där vissa män var mer besvärade än andra. Det fanns även män som hävdade 

att det var ett måttligt stort problem medan andra ansåg det vara ett påtagligt problem. 

Livskvalitén påverkades ”mycket” eller ”jättemycket”. Det fanns även män som tyckte att 

impotens var ett litet pris att betala vid behandling av prostatacancer. Dessa faktorer var av 

betydelse då det gällde behovet av att söka hjälp (Bokhour et al., 2001; Clark, Rieker, Propert 

& Talcott, 1999; Litwin et al., 1998; Stanford et al., 2000)  

 

I don’t have any concerns about it. It (brachytherapy) has effect potency, which 
doesn’t bother me in the slightest, so no...It’s affected me but I think it’s a 
wonderfully small price to pay for being able to sit here and say (that). (Chapple 
& Ziebland, 2002, p. 831) 

 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelse av att leva med impotens vid 

prostata cancer. Analysen baserade sig på tolv vetenskapliga artiklar vilket slutligen 

resulterade i fyra kategorier, att känna förlust av sexuell förmåga men ha bibehållen lust, att 

känna ett förändrat förhållningssätt till kvinnor, att känna förlust av könsidentitet och att 

känna sig generad att prata om och söka hjälp för sina problem. 
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Denna litteraturstudie visar att impotens resulterar i en djup känsla av förlust av sexuell 

kapacitet samtidigt som männen känner att lusten till sex finns kvar. De känner ängslan, oro, 

pinsamhet och genans vid intima kontakter. Förlorad förmåga till erektion har en negativ 

inverkan på den sexuella akten. Detta gör att männen upplever sexuallivet som något 

onaturligt, ineffektivt vilket ofta leder till en minskad sexuell aktivitet. Erektil dysfunktion är 

något som berör båda parter i ett förhållande. Liknande negativa effekter på den sexuella 

akten och funktionen kan också ses hos kvinnor. I en studie av Bourgeois-Law (1999) 

framkommer det att kvinnor som har behandlats för gynekologisk cancer får en minskad lust 

till sex, smärta vid sexuell aktivitet och de upplever att deras partner blir mindre intresserad 

av sex. Sexuella problem hos dessa kvinnor kommer även att beröra mannen. I en studie av 

Marquiegui och Huish (1999) visar det sig att kvinnor som opererat ansikte, bröst, genitalia 

ofta har upplevt en skadlig effekt på sexualitet och självkänsla. Vid hysterectomi upplever 

ofta kvinnor det svårt att bli sexuellt upphetsad medan vissa kvinnor efter operationen känner 

en befrielse från blödning, smärta, trötthet och tillåtelse att ha ett fritt sexliv. Män i denna 

litteraturstudie upplever en egendomlig känsla när de får orgasm/utlösning utan att ha 

erektion. Detta fenomen beskrivs i Bourgeois-Laws (1999) studie där kvinnor upplever en 

förändring av orgasmens kvalité. I Fleming och Kleinbarts studie (2001) är vanliga sexuella 

problem som associeras med bröstcancer, minskad lust till sex, svårighet att bli upphetsad, 

förändrad fysisk upplevelse, svårighet att få orgasm och förlust av njutning vid sex. 

McGarvey, Baum, Pinkerton och Rogers (2002) skriver att håravfall vid behandling med 

kemoterapi påverkar den sexuella funktionen eftersom kvinnan känner sig mindre attraktiv.  

 

I denna litteraturstudie beskrivs att mäns förhållningssätt till kvinnor förändras. Impotensen 

skapar känslor av oro och frustration i det sociala och sexuella samspelet i relationen med 

kvinnor. Många män tror att problemet är svårare för frun än för dem själva. Mäns förhållande 

är beroende av ett sexuellt samspel med kvinnor. En del män finner en lösning genom att söka 

andra utvägar och möjligheter i sitt förhållande och finner andra saker i livet som är av 

betydelse. Upplevelsen att ha en stödjande och förstående partner är betydelsefullt för 

männen. Äldre mäns förhållande påverkas negativt i mindre utsträckning. Liknande fenomen 

kan ses hos kvinnor i Landmark och Wahls studie (2002) och i Kiss och Meryns studie (2001) 

där de beskriver att kvinnor med cancersjukdom har ett stort behov av att få stöd från sin 

partner, därför att dessa kommer att utgöra det viktigaste sociala och emotionella stödet. Även 

familj, vänner, släktingar och vårdpersonal utgör ett viktigt stöd för dessa kvinnor för att 

kunna gå vidare. I studierna framgår det även att det uppstår negativa förändringar i kvinnans 
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relation till mannen och familjen. Kiss och Meryn (2001) beskriver att kvinnor visar sig ha 

lättare att förstå sina mäns upplevelser vid prostatacancer än män som försöker förstå sin 

kvinna med bröstcancer. Marquiegui och Huish (1999) skriver att i ett förhållande där män 

har svårt att anpassa sig till de nya omständigheterna som uppstår efter en canceroperation hos 

kvinnan kommer den intima relationen och förhållningssättet till partnern att påverkas 

negativt.  

 

Denna litteraturstudie framhåller att vid impotens definierar män sig själva och samspelet med 

kvinnan som icke sexuellt vilket gör att han undviker sin partner. Detta undvikande fenomen 

hos män kan också uppstå då kvinnan drabbas av cancer. Marquiegui och Huish (1999) påstår 

att hos kvinnor som genomgått en canceroperation lider ofta män i det tysta och har svårt för 

att göra sexuella närmanden. Män känner en rädsla och osäkerhet i förhållandet och har svårt 

att bemöta kvinnans fysiska och känslomässiga smärta. Detta gör att han undviker henne 

socialt och sexuellt för att inte sätta ytterligare press på henne. Kiss och Meryn (2001) skriver 

i sin artikel att kvinnor värdesätter i större utsträckning den känslo- och relationsmässiga 

aspekten än vad män gör. I Lugtons studie (1996) framkommer att familjemedlemmarna får 

ett förändrat förhållningssätt då kvinnan drabbas av bröstcancer. Det kan till exempel yttra sig 

så att de tar på sig ett större ansvar gällande hushållsarbetet än tidigare.  

 

I denna litteraturstudie framgår det att erektil dysfunktion skapar en förlust av självkänsla och 

självförtroende vilket starkt påverkar mäns könsidentitet. Mäns könsidentitet är starkt 

förknippad med sexuell aktivitet och vid impotens upplever de en stark känsla av 

identitetsförlust. De känner sig värdelösa och tvivlar på sin sexuella förmåga. Vid erektil 

dysfunktion uppstår en förlust av förmågan att fantisera sexuellt, vilket tidigare upplevdes 

som ett nöje. Även kvinnor kan uppleva en förlust av könsidentiteten. Bourgeios-Law (1999) 

redogör för hur kvinnor som behandlas för gynekologisk cancer upplever en förlust av den 

kvinnliga könsidentiteten. Landmark och Wahl (2002) har studerat kvinnor med bröstcancer 

och kommit fram till att dessa kvinnor får en förändrad kroppsuppfattning. Förlust av bröst 

ger kvinnor en förlust av könsidentitet och förändrad självkänsla. Det framkommer också att 

kvinnans bröst är starkt förknippad med femininitet och sexualitet. I vissa fall bidrar 

bröstcancer till att kvinnan får en förändrad självbild och att de inte accepterar sig själv vilket 

påverkar upplevelsen av att vara kvinna. McGarvey et al. (2002) beskriver att femininitet, 

sexualitet, känslan av att vara attraktiv och personlighet är starkt förknippat med en kvinnas 

hår. När cytostatika används vid cancerbehandling är en vanlig biverkan håravfall. Detta 
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påverkar den personliga identiteten vilket upplevs mer stressande för kvinnor än män. Hos 

kvinnor ger håravfall en negativ självbild och förlust av självkänsla vilket var svårare att 

acceptera än förlusten av ett bröst. I denna litteraturstudie framkommer det att män emellan 

uttrycker sin manlighet genom att skryta om sin sexuella aktivitet. I Kiss och Meryns studie 

(2001) beskrivs att män ofta skämtar bort frågor rörande maskulinitet. Män inger ofta en 

attityd att vara tuffa och starka och maskuliniteten förknippas starkt med potensen inte bara 

biologiskt utan också i en social bemärkelse.   

 

I denna litteraturstudie framkommer det att män ofta väntar länge innan de söker hjälp för sin 

impotens på grund av att de känner sig generade och rädda att uttrycka sina känslor. Det krävs 

mod och nerver att våga diskutera problemet med sin läkare. Vid läkarbesök upplever flertalet 

män en bristande förståelse och en negativ attityd hos läkaren. Behovet att förstå och få en 

förklaring till sina problem känns angeläget samtidigt som män känner sig generade inför att 

diskutera impotensen. Många män kan inte ens diskutera det med sin egen fru vilket leder till 

en sämre kommunikation och män emellan skämtar ofta om problemet, de tror att de är 

ensamma med sina problem. Graden av besvär beskrivs varierande bland män, allt från ett 

litet pris att betala vid prostatacancer till ett påtagligt problem.  

 

I en studie av Kiss och Meryn (2001) framgår det att i kontrast till andra cancerformer är det 

vanligt att kvinnor med bröst- och män med prostatacancer lever i månader eller år med sin 

sjukdom innan de söker hjälp. Kvinnor med bröstcancer känner osäkerhet hur de skall 

kommunicera med andra, speciellt med sina närmaste i familjen (Landmark & Wahl, 2002). 

Kiss och Meryn (2001) skriver att kvinnor med bröstcancer vill prata och dela med sig av sina 

känslor till andra medan män med erektil dysfunktion helst undviker detta. Män föredrar att i 

större utsträckning få fakta/information medan kvinnor hellre vill prata om sina känslor. Till 

skillnad från männen som drabbas av prostatacancer och dess biverkningar skriver Lugton 

(1996) i sin studie att kvinnor som drabbas av bröstcancer ofta inte känner sig ensamma med 

sina problem. Kvinnorna har ofta vänner, släktingar eller arbetskollegor som upplevt samma 

sak vilket ger känslan av att klara av situationen och kunna gå vidare. Kvinnor har även  

förmåga att söka nya kontakter med andra kvinnor med samma problem där de finner en 

känsla av samhörighet vilket stärker identiteten. I denna litteraturstudie framkommer att det 

finns bristande förståelse och negativa attityder hos läkaren vid bemötande och behandling av 

impotens. Liknande företeelser beskrivs av Bourgeios-Law (1999) där det framkommer att 

kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer möter attityder som förhindrar diskussion 
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rörande det sexuella. Dessa attityder förklaras i studien bero på följande: äldre personer är inte 

intresserade av sex (flertalet cancerpatienter är äldre), sjukdom utesluter sexualitet, sex är av 

underordnad betydelse och oviktigt för cancerpatienter och bristande kunskap bland 

personalen i det onkologiska teamet. Landmark och Wahl (2002) säger att många kvinnor 

upplever bristande socialt stöd och den största bristen finns inom hälso- och sjukvårds- 

organisationen.     

  

Vid prostatacancer har det visat sig att biverkningarna av olika behandlingsmetoder kan 

upplevas mer problematiska än själva grundsjukdomen. Biverkningarna kan bli mycket 

långvariga eller permanenta och resulterar ofta i urininkontinens och sexuella problem. Med 

tanke på de biverkningar som behandling vid prostatacancer förorsakar är det av största vikt 

att männen får adekvat information angående riskerna med varje behandlingsmetod och på 

vilket sätt det kan tänkas påverka den totala livskvalitén. Detta för att männen ska kunna ta 

ställning till och fatta ett eget beslut om behandling (McPherson, Swenson & Kjellberg, 

2001).   

 

Forskningen kring livskvalité och behandling vid prostatacancer utgör ett stort och angeläget 

område (McPherson et al., 2001). Vid omvårdnad av män med erektil dysfunktion har 

sjuksköterskan under de senaste åren fått en alltmer central roll. I många fall har det börjat 

med att sjuksköterskor har intresserat sig för att lära sig mer angående dessa mäns besvär. I 

första hand har sjuksköterskan fokuserat på att inhämta mer kunskap om olika behandlings-

möjligheter och tekniska hjälpmedel (Ashford, 1998). Behovet att få information, 

sexualrådgivning och rehabilitering utgör en betydelsefull del inom omvårdnaden (Northcott 

& Chard, 2000). PLISSIT-modellen (utarbetad av Annon, 1979) är en modell som är lämplig 

att använda vid vägledning och rådgivning som berör sexuella frågor. PLISSIT betyder 

Permission (tillåtelse), Limited Information (begränsad information), Specific Suggestions 

(specifika förslag) och Intensive Therapy (intensiv terapi). Denna modell kan användas av 

många olika professioner som har en viss grundläggande kunskap som berör sexologi och 

samlivsrådgivning. Bland dem som söker hjälp är det endast ett fåtal som är i behov av 

experthjälp. Permission innebär att individen ges tillåtelse att tala om frågor som rör det 

sexuella. Individen får på detta sätt tillfälle att sätta ord på sina känslor (Skansgård, Svendsen, 

Aanrud & Aars, 1998, s. 163-165). Det är viktigt att ge tillåtelse att prata om sina problem 

samt att information ges om att de inte är ensamma med sina bekymmer (Thaler-DeMers, 

2001). I omvårdnadsanamnesen är det väsentligt att få en så fullständig bild som möjligt av 
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mäns bakgrund och upplevelser av situationen (Ashford, 1998). Anamnesen skall vara 

grundlig och innehålla sexuella, sociala och medicinska fakta (Lyngdorf, 2002).  

För sjuksköterskan är det viktigt att avsätta tid, vistas i en ostörd miljö, kunna kommunicera 

öppet och ha en icke-dömande attityd. Det är viktigt att ha ett holistiskt synsätt, ge fortlöpande 

stöd, patientundervisning och uppföljning kombinerat med en god kommunikationsförmåga 

vilket leder till en bättre omvårdnad för män (Ashford, 1998). I Astbury-Wards studie (2000) 

framkommer det att det är viktigt att den vårdpersonal som pratar med män om deras problem 

är trygg i sin yrkesroll därför att känslor av nervositet, genans och bristande kunskap kommer 

att inverka negativt på samtalet. På grund av det känsliga ämnets karaktär bör sjuksköterskan 

vara medveten om att all fakta inte framkommer och det är därför viktigt att försöka etablera 

en naturlig relation. Sexualiteten är unik i varje relation och för varje individ och därför ska 

varje individs sexuella behov behandlas med känsla.  I en studie av Thaler-DeMers (2001) 

framkommer det hur viktigt det är att tänka på att vid samtal som handlar om sexualitet och 

intima frågor ha ett avslappnat kroppsspråk och etablera ögonkontakt. Sjuksköterskan ska 

även respektera hur mycket män vill delge om sitt privata och intima liv.  

 

I en studie av Northcott och Chard (2000) påtalas vikten av att frågor som handlar om 

sexualitet ofta är tabubelagt. Detta gör att vi som vårdpersonal bör sträva efter att göra ämnet 

mindre laddat, tillåtet att på ett naturligt sätt prata om sexuella problem och att våga ta 

initiativ till detta. På senare år har forskningen gjort vissa framsteg men fortfarande finns det 

mycket kvar att göra inom detta område. I en studie av Astbury-Ward (2000) framgår det 

även att män som drabbas av erektil dysfunktion inte tycker om att prata om sina problem 

men om tillfälle ges föredrar männen att prata med en sjuksköterska i första hand. I en studie 

av Thaler-DeMers (2001) framkommer det att det kan vara av betydelse att personerna är av 

samma kön då frågor rörande sexualitet ska diskuteras. Skansgård et al. (1998, s. 163-165) 

beskriver nivån Limited Information som ett tillfälle för individen att få en enkel och saklig 

information om sexualitet. Denna information kan ges skriftligt eller muntligt. Astbury-Ward 

(2000) förespråkar att frågorna vid samtalet skall vara raka och direkta och att problemet 

tydligt klargörs. Språket ska vara begripligt för att undvika missförstånd och sjuksköterskan 

får inte ha en dömande attityd. Avslutningsvis bör en summering av samtalet göras så att 

eventuella missförstånd kan redas ut.  

 

I nivån Specific Suggestions ges patienten tillfälle att ställa frågor angående sina problem, 

specifika förslag kan då ges till individen. Det kan röra sig om rådgivning eller tips om 
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organisationer och föreningar som hantera liknande problem. Den sista nivån är Intensive 

Therapy vilket endast kommer att beröra en liten del av dem som har sexuella problem. Här 

krävs en djupare kunskap och specialbehandling där det kan bli aktuellt med psykoterapi eller 

samtal med sexolog (Skansgård et al., 1998, s. 164). Northcott-Chard (2000) påtalar också att 

det är viktigt att rådgivning, hjälp och information skall erbjudas då egen kompetens inte 

räcker, män skall då hänvisas var de kan söka denna hjälp. Tyvärr visar Northcott-Cards 

studie att det finns stora brister gällande detta vilket kan bero på bristande kunskap och 

resurser samt att problemen nonchaleras av vårdpersonal. 

 

Från sjukvårdens sida förespråkas vikten av att även mannens partner är delaktig och 

införstådd i behandlingen. Det är även viktigt att ha i åtanke att alla män inte har en partner 

samt att vissa män föredrar att få enskild rådgivning och behandling (Ashford, 1998). Erektil 

dysfunktion påverkar inte bara mannen utan även hans partner. I omvårdnadsprocessen är det 

viktigt om så önskas att mannens partner involveras så snart som möjligt. Stöd och 

uppmuntran från sin partner är ovärderligt vid behandling av erektil dysfunktion. Sexual- och 

relationsproblem har ofta en negativ inverkan på livskvalitén i allmänhet vilket kan leda till 

förödande konsekvenser eftersom sexualiteten har en avgörande betydelse i människans liv 

(Astbury-Ward, 2000).  

 

Enligt Northkott och Chard (2000) råder det delade meningar angående hur rutinmässigt 

sexualiteten skall tas upp i rehabiliteringen. I studien framgår att de flesta personer (71 %) 

tyckte att den sexuella aktiviteten ska diskuteras som en del av rehabiliteringen. I en studie av 

Fleming och Kleinbart (2001) framgår det att om sexuella problem är obehandlade eller 

underbehandlade kan det påverka den totala livskvalitén och relationen till partnern. Det kan 

leda till en total sexuell undvikelse, avsaknad av lust och initiativförmåga, minskad intimitet 

och att hela relationen spricker. Astbury-Ward (2000) skriver att sjuksköterskans roll är att 

respektera individuella behov, vara stödjande då människan är i en kris- eller stressituation 

och att se till hela människan där kropp och själ hör ihop. Att ignorera patienternas sexualitet 

är att ignorera en stor del av vad det innebär att vara människa. Sexualitet är intimt förknippad 

med mänsklig existens och individens välbefinnande vilket gör att sjukvården inte kan bortse 

från detta. Ekwall, Ternestedt och Sorbe (2003) påtalar vikten av att sexualitet måste ingå i 

det holistiska synsättet.  
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Då det gäller trovärdigheten beträffande kvalitativ forskning använder sig forskaren av 

termerna credibility (rimliga fynd), dependability (följsamhet), confirmability (bekräftbarhet) 

och transferability (överförbarhet). Credibility innebär att de fynd som görs i studien skall 

vara rimliga och kunna återfinnas i rådata (Forchuk & Roberts, 1993). Detta innebär att 

deltagarna skall känna igen sig själva i forskarens resultat. Det påstås också att credibility är 

den viktigaste komponenten då det gäller bedömning av trovärdighet i kvalitativ forskning 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Dependability uppnås då forskaren uppfyller de 

rekommendationer som gäller (Forchuk & Roberts, 1993). Dependability används inom den 

kvalitativa forskningen i stället för reliabilitet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254). 

Confirmability är en bekräftelse på att resultatet överensstämmer med det insamlade 

materialet. Transferability innebär att resultaten bör vara överförbara till liknande situationer 

(Forchuk & Roberts, 1993). Begreppet överförbarhet används inom den kvalitativa 

forskningen i stället för generaliserbarhet (Holloway och Wheeler, 2002, s. 254-255). 

 

I en studie framgår att det finns bristande medvetenhet och lite forskning avseende effekter av 

behandling av prostatacancer och dess påverkan på livskvalitén hos män (Kiss & Meryn, 

2001). Trovärdigheten i denna litteraturstudie anses vara relativt hög trots att det inte finns så 

omfattande forskning som berör området. De vetenskapliga artiklar som använts i denna 

litteraturstudie talar starkt och tydligt för likartade upplevelser hos män vilket styrker 

trovärdigheten. Andra faktorer som höjer trovärdigheten i denna litteraturstudie är att vid 

analysarbetet strävades det efter att vara sig så textnära som möjligt samt att förhålla sig 

subjektiv till rådata. En faktor som inverkar negativt på trovärdigheten är att vid 

genomförandet av analysen var en översättning från engelska till svenska nödvändigt. Detta 

har tagits stor hänsyn till och vid översättningen har stor noggrannhet vidtagits. Begränsningar 

i denna litteraturstudie har varit materialets ringa omfattning och att flertalet vetenskapliga 

artiklar har varit av sådan kvalité att det inte har kunnat användas varför ny sökning har varit 

nödvändig.  

 

Impotensproblem har ofta en direkt påverka på mannens sexualitet. Sexualiteten är ett viktigt, 

känsligt, privat och tabubelagt område som utgör ett ämne inom området omvårdnads-

vetenskap. Detta problemområde påverkar människan fysiskt, psykiskt och socialt. En ökad 

kunskap kring de problem som rör impotens och sexualitet gör att sjuksköterskan kan se 

signaler och förstå beteendemönster som uppstår och därmed vågar ta initiativ och agera. En 

strävan är då att avdramatisera de frågor som rör impotens och sexualitet för att få en öppnare 
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attityd och gemensamt våga tala om problemen. Genom ökad kunskap kring problemområdet 

kan omvårdnadsvetenskapen göra framsteg och på så sätt förbättra levnadsvillkoren för de 

människor som är berörda. Vi bedömer att denna litteraturstudie skall belysa det stora behovet 

och den bristfälliga kunskapen som finns idag då det gäller problem som uppkommer i 

samband med impotens. Genom att väcka ett intresse för fortsatt forskning inom området för 

omvårdnad kan levnadsvillkoren för män med impotens förbättras.  
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