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Abstrakt

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och räknas till en av 
de stora folksjukdomarna. Prostatektomi är en av behandlingsmetoderna vid 
denna typ av cancer och innebär att kirurgiskt avlägsna prostatakörteln och 
vävnaden runtomkring. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
mäns upplevelser efter genomförd prostatektomi till följd av prostatacancer. 
Tio vetenskapliga artiklar analyserades genom kvalitativ manifest 
innehållsanalys med induktiv ansats. Detta resulterade i fem kategorier: 
fokusera på att bli av med cancern, förlust av kontroll och strävan att återfå 
kontrollen, behov av stöd och information, känslor av skam och frustration
och förändringar i det sexuella samlivet. Resultatet visade att män upplevde 
förluster till följd av urininkontinens och erektionsproblem och att de inte 
längre kände kontroll över situationen. De ville prata om sin oro kring 
sexuella problem som uppstod, men upplevde att vårdpersonalen aldrig tog 
upp det. Slutsatser som drogs var att män behövde få tydligare information, 
både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen för att bättre kunna hantera 
situationen. Vidare måste sjuksköterskan våga prata om sexualitet och förstå 
att det är en del av människans hälsa och inte något som kan bortses från i 
omvårdnaden. Denna litteraturstudie ger en ökad förståelse för mäns 
upplevelser efter prostatektomi, vilket är nödvändigt för att i klinisk praxis 
kunna erbjuda relevanta omvårdnadsåtgärder.

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad, prostata-
cancer, prostatektomi, upplevelse
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En tiondel av alla män drabbas någon gång i livet av cancer i prostatakörteln (Socialstyrelsen, 

2007, s.16). Risken att få prostatacancer ökar med stigande ålder och majoriteten av dem som 

diagnostiseras är över 65 år (Spickett & Robertson, 2010). Prostatacancer är den vanligaste 

cancerformen i Sverige och räknas till en av de stora folksjukdomarna. Antalet 

diagnostiserade har ökat markant under de senaste åren, vilket bland annat beror på att fler 

män väljer att ta PSA-prov (Socialstyrelsen, 2007, s. 8, 16). PSA är en förkortning av prostata 

specifikt antigen och är ett protein som utsöndras från celler i prostatakörteln (Peate, 2010).

Nivån av PSA i blodet ökar generellt med åldern, men en alltför stor mängd kan tyda på 

prostatacancer. Symtom som kännetecknar prostatacancer är bland annat blod i urinen, smärta 

i bäckenet och erektionsproblem samt nedre urinvägsproblem till exempel täta trängningar 

och svårigheter att tömma urinblåsan, men ibland förekommer inga symtom alls (Turner, 

2007). Det finns flera olika behandlingsalternativ för prostatacancer. Vid val av behandling 

måste vårdgivaren och den enskilde personen ta ställning till betydelsefulla faktorer. Dessa 

faktorer kan vara personens ålder, förväntad levnadslängd, PSA-nivå och frågor som rör 

personens livskvalitet, till exempel komplikationer som impotens och inkontinens. Exempel 

på behandlingsmetoder som finns att tillgå är hormonellterapi, kemoterapi, strålning och 

radikal prostatektomi (Held-Warmkessel, 2002). 

Prostatektomi innebär att kirurgiskt avlägsna prostatakörteln och vävnaden som omger denna. 

Ingreppet tar ungefär två till fyra timmar att utföra och därefter får personen stanna kvar på 

sjukhuset i några dagar. Efter operationen sätts kvarliggande urinkateter in under cirka tre 

veckor. Därefter sker en uppföljning på personen och PSA-nivån ses över (Turner, 2007). 

Prostatektomi kan bota sjukdomen och lämpar sig bäst då cancern är lokaliserad och inte har 

spridit sig. Kriterierna för denna operation är att personerna är yngre än 70 år, har 10-20 års 

förväntad levnadslängd och för övrigt är vid god hälsa (Held-Warmkessel, 2002). Personen 

kan känna sig orolig inför ingreppet eftersom det är vanligt att postoperativa komplikationer 

uppstår som till exempel blödningar, infektioner, erektionsproblem och urininkontinens och 

därför är det viktigt att sjuksköterskan finns tillgänglig för personen och dennes närstående 

samt erbjuder psykologiskt stöd inför operationen (Turner, 2007). Den postoperativa 

inkontinensen är ofta tillfällig, men däremot kan personen få kvarstående problem med 

urinläckage vid till exempel ansträngning och hosta, så kallad stressinkontinens (Calabrese, 

2004). Trettio till trettiofem procent av männen som genomgår prostatektomi drabbas av 

impotens, vilket kan ha stor inverkan på livskvaliteten (Henry & O’Mahony, 1999). En viktig

uppgift för sjuksköterskan är att skapa en nära relation med personen i fråga och dennes 
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närstående. Genom att lyssna och vara närvarande kan en ömsesidig tillit skapas, vilket gör att 

personen vågar öppna sig och uttrycka sina känslor (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & 

Häggström, 2009). 

Att drabbas av sjukdom innebär att livet tar en ny vändning. I och med diagnosen förändras 

personen från att vara frisk till att plötsligt vara sjuk. Detta leder till förändringar i 

framtidsplaner och i dagligt liv eftersom sjukdomen kan göra det svårt att fortsätta livet som 

tidigare (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Vid kronisk sjukdom sätts personens 

identitet och roll i livet på prov och personen måste därför hitta sig själv igen samt komma på 

nya strategier för att kunna hantera den aktuella livssituationen. Det kan vara svårt att 

acceptera sjukdomen och de begränsningar som den medför, speciellt om personen inte 

känner sig sjuk eller då sjukdomen inte är synlig för andra. Personer som drabbas av kronisk 

sjukdom kan förneka allvaret med sjukdomen, vilket gör det svårare att förlika sig med 

situationen. Att få en kronisk sjukdom medför också en rubbad balans i livet. Personen 

pendlar mellan att ha styrka att hantera situationen till att bli försämrad i sin sjukdom och 

därmed känna sig kraftlös (Delmar et al., 2005). 

När en person får diagnosen cancer är det inte enbart denne själv som drabbas, utan hela 

familjen involveras. Personliga erfarenheter samt kultur och värderingar har betydelse för hur 

personen klarar av att hantera sin cancersjukdom (Iranmanesh et al., 2009). Sægrov och 

Halding (2004) beskriver att det är en stor påfrestning att få en cancerdiagnos och att det är 

vanligt att uppleva känslor av att livet faller samman. Enligt Hjörleifsdóttir, Rahm Hallberg, 

Gunnarsdóttir och Ågren Bolmsjö (2008) kommer cancerbeskedet ofta som en chock för 

många personer och upplevs som skrämmande. Att höra ordet cancer orsakar ångest och 

rädsla och personen i fråga har ofta svårt att förstå att det verkligen händer. Cancerdiagnosen 

medför en rädsla för att inte kunna påverka eller kontrollera sjukdomsförloppet. Personer 

upplever osäkerhet inför framtiden då cancern medför att de blir medvetna om sin dödlighet. 

Att få prostatacancer innebär att livsvärlden påverkas eftersom männen riskerar en alltför 

tidigt död (Peate, 2010). Enligt Toombs (1993, s.52) är livsvärlden den enskildes sätt att se på 

världen och detta synsätt förändras vid sjukdom. När en människa är frisk tar han eller hon 

kroppen för givet, författaren benämner detta tillstånd att kroppen är osynligt närvarande. 

Detta innebär att människan inte tänker på den kroppsdel som ska utföra handlingen, utan 

istället på själva uppgiften som ska utföras. Personen är inte i relation till sin kropp utan är sin 

kropp och det är genom kroppen och sinnesintrycken som människan upplever världen. 
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Vidare beskriver Toombs (1993, s.62-64) att den kroppsliga dysfunktionen som uppstår i 

samband med sjukdom leder till en objektifiering av kroppen. Detta innebär att personen får 

en förändrad syn på sin kroppsbild och upplever att kroppen inte längre går att lita på. 

Sjukdomen medför en begränsning för personen att ta sig an världen som förut och sysslor 

som tidigare togs för givet kan bli omöjliga att utföra på grund av sjukdomen. Livsvärlden 

förändras också genom att sjukdomen ger upphov till förluster, relationer och det sociala livet 

påverkas och personens omvärld kan bli begränsad till en sal på sjukhuset.

Genom kunskap om symtom och behandlingsalternativ kan sjuksköterskan erbjuda stöd och 

en säker vård för de som drabbats av prostatacancer. För att kunna bedriva en vård där den 

enskilde personen är i fokus är det viktigt att sjuksköterskan känner till alla delar av personens 

situation och på så vis utgår från en holistisk människosyn (Turner, 2007). Det krävs att 

sjuksköterskan ständigt skaffar sig ny kunskap och är uppmärksam på långvariga 

komplikationer som kan uppstå för att på bästa sätt kunna vårda de som genomgår behandling 

för prostatacancer (Held-Warmkessel, 2002). Det är stor sannolikhet att många sjuksköterskor 

får möta män som genomgått prostatektomi. För att kunna bedriva en god vård utifrån ett 

holistiskt livsvärldsperspektiv är det nödvändigt att omvårdnadsarbetet präglas av kunskap om 

den enskilda personens upplevelser. I takt med att samhället förändras så förändras även 

människors tankar och synsätt. Kunskap är en färskvara och det är viktigt att sjuksköterskan 

håller sig uppdaterad om de senaste rönen. Denna studie som baseras på vetenskapliga artiklar 

kan ge kunskap om hur prostatektomi kan påverka männens liv och därmed öka förståelsen 

för den enskilde individens behov av omvårdnad. Syftet med denna litteraturstudie var 

därmed att beskriva mäns upplevelser efter genomförd prostatektomi till följd av 

prostatacancer. 

Metod 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ metod använts. Data som söktes bestod av kvalitativa 

artiklar, eftersom syftet var att beskriva upplevelser ur ett inifrånperspektiv. Enligt Polit och 

Beck (2008, s.17) kan kvalitativ forskning användas när forskaren vill förstå människors 

subjektiva upplevelser.
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Litteratursökning

Enligt Polit och Beck (2008, s.111) anses lämpliga databaser för omvårdnadsforskare vara 

Pub Med, CINAHL och PsycINFO. En systematisk litteratursökning utfördes därför i dessa 

tre databaser, (tabell 1) efter att pilotsökning i Cinahl visat att tillräckligt med vetenskapliga 

artiklar fanns. I PubMed användes mesh-termer som först söktes var för sig och som sedan 

kombinerades för att åstadkomma ett relevant sökresultat utifrån studiens syfte. De mesh-

termer som användes var: prostatectomy, prostatic neoplasms, qualitative research, 

adaptation psychologial och emotions. I CINAHL och PsycINFO användes samma sökord 

som i PubMed förutom att ordet experience tillades. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, 

s.66-67) rekommenderar att booleska sökoperatorer används för att avgränsa sökningen. I 

denna studie nyttjades den booleska sökoperatoren AND, för att specificera sökningen i alla 

tre databaserna.

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier gör att sökningen avgränsas så att träffarna går att hantera. Det innebär att 

forskaren får fram lämpliga artiklar som är relevanta för syftet (Willman et al., 2006, s.70). 

Inklusionskriterierna för sökningen i denna studie var att artiklarna skulle vara kvalitativa och 

skrivna på engelska. De skulle också vara vetenskapligt granskade, det vill säga peer-

reviewed och finnas tillgängliga i fulltext. Män i åldrarna 40 och uppåt inkluderades, eftersom 

prostatacancer är vanligast inom det åldersspannet. För att den senaste forskningen skulle fås 

fram och tillräckligt med träffar skulle hittas inkluderades endast artiklar som var publicerade 

mellan åren 1995 – 2010. Män som genomgått prostatektomi av annan orsak än 

prostatacancer exkluderades.

Tabell 1. Översikt av litteratursökning

Syftet med sökning: Beskriva mäns upplevelser efter genomförd prostatektomi till följd av prostatacancer

Pub Med: 2010-09-09
Sök nr *) Söktermer Antal träffar Kvalitetsgranskade       Valda till analys

1 MSH Prostatectomy               5731
2 MSH Prostatic neoplasms             16626
3 MSH 1 AND 2               3939
4 MSH Qualitative research               2350
5 MSH 3 AND 4                     6                                   4                        4
6 MSH Adaptation, psychological             10965
7 MSH 3 AND 6                   21
8 MSH 1 AND 6                   31                                   3                        1
9 MSH Emotions             15102
10 MSH 3 AND 9                   21                                   1                        1
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Tabell 1. (forts) Översikt av litteratursökning

CINAHL: 2010-09-10
11 FT Prostatectomy                 112
12 FT Prostatic neoplasms                 358
13 FT 11 AND 12                   57
14 FT Experience               3187
15 FT 13 AND 14                     4                                1                      1
16 FT 11 AND 14                   10                                1                                 1
17 FT Qualitative               2878
18 FT 13 AND 17                     5                                1                                 1
19 FT 11 AND 17                     9
20 FT Adaptation, psychological                 789
21 FT 11 AND 20                     2
PsycINFO: 2010-09-11
22 FT Prostatectomy                 499
23 FT Prostate cancer               2411
24 FT 22 AND 23                 347
25 FT Qualitative research             16049
26 FT 24 AND 25                   52
27 FT Experience             95524
28 FT 26 AND 27                   40                                1                                1
29 FT Emotions             23234
30 FT 26 AND 29                     5
* MSH – Mesh termer i databasen Pub Med, FT – fritext sökning.

Kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar kan enligt Willman et al. (2006, s.95) ske genom 

att ett granskningsprotokoll används som bland annat innehåller frågor om studiens kontext, 

metod och urval. I denna litteraturstudie användes det granskningsprotokoll som Willman et 

al. (2006, s.156-157) rekommenderade. Varje artikel tilldelades en poäng för varje fråga i 

protokollet som besvarades med ett ja. Noll poäng gavs då frågorna besvarades med nej eller 

vet ej. Därefter räknades den totala summan ihop för varje enskild artikel och omvandlades

till procent. Hög kvalitet på artikeln motsvarade 80-100 procent, medel kvalitet motsvarade 

70-79 procent och låg kvalitet motsvarade 60-69 procent. Tolv artiklar kvalitetsgranskades

varav fem uppfyllde hög kvalitet efter granskningen och fem motsvarade medel kvalitet 

(tabell 2). Två av artiklarna fick låg kvalitet och exkluderades därför från studien. Genom 

procentberäkning ökar möjligheten att jämföra studier, men risken att övervärdera alternativt 

undervärdera vissa faktorer vid poängsättningen kvarstår (Willman et al., 2006, s.96).
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
Burt et al.  Kvalitativ 17 män Semi- Männen kände att den Hög
(2005) 55-70 år strukturerade preoperativa 

intervjuer informationen inte var
tillräcklig för att de

Tematisk skulle kunna hantera
Innehålls- bieffekterna efter
analys prostatektomin. De fick

svar genom den 
postoperativa
telefonuppföljningen
och deras ångest
minskade.

Hedestig et al. Kvalitativ 10 män Narrativa Männen kände sig Hög
(2005) 63-69 år intervjuer förändrade efter

prostatektomin. 
Innehålls- Bieffekter som 
analys urininkontinens och

erektildysfunktion
förändrade deras
intimitet och skapade
oro och stress.

Maliski et al. Kvalitativ 20 män Semi- Männen ville återfå Hög
(2001) (och deras strukturerade kontrollen över sina

fruar) intervjuer liv och kunna hantera
51-71 år inkontinensen samt 

Grounded kunna konfrontera
theory impotensen. Fruarna 

stöttade sina män
och tillsammans tog
de sig igenom det.

Milne et al. Kvalitativ 19 män Semi- Männen kände sig Medel
(2008) 46-76 år strukturerade oförberedda för 

intervjuer, det intensiva obehag
både i fokus- som inkontinensen 
grupper och innebar. Erektions-
individuellt. Problemen var ett 

stort bekymmer
Induktiv och de flesta visste
innehålls- inte vart de skulle
analys vända sig för att få

hjälp.

Moore & Kvalitativ 63 män Semi- Männen upplevde Hög
Estey Medel- strukturerade att de hade bristande
(1999) åldern intervjuer kunskap angående

var 67 år den postoperativa
Tematisk tiden, så som kateter-
analys skötsel, smärta, 

inkontinens och
erektionsproblematik.
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Tabell 2. (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
Oliffe Kvalitativ 15 män Semi- Männen ansåg att Medel
(2005) 46-74 år strukturerade prostatektomin var

intervjuer en chans för dem att
leva längre och var

Teman därför beredda att
bildades försaka sin potens.

O’Shaughnessy Kvalitativ 11 män Semi- Inkontinens och Medel
& Laws Ingen ålder strukturerade impotens orsakade
(2009) angiven intervjuer, en emotionell 

både i fokus- belastning som 
grupper och påverkade männens
individuellt känsla av självvärde

och deras sociala
Innehålls- relationer.
Analys

Petry et al. Kvalitativ 10 män Intervjuer Männen strävade Hög
(2004) (och deras efter att få tillbaka

fruar) Jämförande kontrollen över sina
Medel- analys liv samt hantera sina
Åldern Grounded inkontinens och
var 64,6 år theory erektionsproblem.

Fruarna lade fokus
på att finnas där
för sina män.

Phillips et al. Kvalitativ 34 män Semi- Männen ville återfå Medel
(2000) (och deras strukturerade sin fysiska kapacitet

respektive) intervjuer så snabbt som möjligt.
50-68 år Paren hjälptes åt

Kvalitativt tillsammans genom att
dataprogram arbeta fram rutiner.
bildade teman

Walsh & Kvalitativ 8 män Semi- Männen uttryckte Medel
Hegarty Ingen ålder strukturerade behov av stöd och ville
(2010) angiven intervjuer att livet skulle återgå

till att vara så normalt
Tematisk som möjligt. De
Innehålls- bekymrade sig mest 
Analys över inkontinensen och

erektionsproblemen.

Analys

Enligt Polit och Beck (2008, s.517) är kvalitativ innehållsanalys en metod som kan användas 

för att analysera beskrivande data som forskaren fått fram och på så vis identifiera olika 

kategorier i innehållet. I denna studie användes en kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats då artiklarna analyserades. Forskaren måste bestämma fokus för 

innehållsanalysen. Manifest fokus innebär att forskaren analyserar vad texten handlar om, det 

synliga och uppenbara i texten, till skillnad från latent fokus där forskaren tolkar textens
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underliggande mening (Graneheim & Lundman, 2004). Beroende på studiens syfte bestäms 

ansatsen. Induktiv ansats innebär att forskningen utgår från det specifika till det generella och 

används då det inte finns tillräckligt med tidigare kunskap om ämnet eller om kunskapen är 

splittrad (Elo & Kyngäs, 2007). Innehållsanalysen gjordes med inspiration av Burnard (1991)

och började med att artiklarna lästes igenom flera gånger för att kunna förstå dem i sin helhet. 

Därefter markerades alla textenheter som svarade mot syftet och kodades med en bokstav och 

en siffra för att göra det möjligt att hitta tillbaka till ursprungsartikeln. Det blev totalt 355 

textenheter som kondenserades på engelska och översattes sedan till svenska i form av att-

satser för att få en tydligare överblick. Därefter kopplades textenheter ihop genom att 

textenheter med liknande innehåll kodades med samma färg. Färgkodsgrupperna sorterades 

sedan in under preliminära kategorier där textenheter med samma färgkod bildade en 

preliminär kategori. Kategoriseringen skedde i flera steg genom att kategorier med liknande 

innehåll sammanfördes tills fem slutkategorier hade etablerats som beskrev olika delar av 

innehållet. 

Resultat

Litteraturstudiens analys resulterade i fem kategorier (tabell 3). Innehållet i kategorierna 

presenteras i brödtext och styrks med citat från de analyserade artiklarna. Kategorierna 

presenteras var för sig, men överlappar varandra och resultatet ska därför ses ur ett 

helhetsperspektiv.

Tabell 3. Översikt över slutkategorier utifrån innehållsanalysen (n=5)

Kategorier
Fokusera på att bli av med cancern
Förlust av kontroll och strävan att återfå kontrollen
Behov av stöd och information
Känslor av skam och frustration
Förändringar i det sexuella samlivet

Fokusera på att bli av med cancern

Studier (Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2005; Maliski, Heilemann & McCorkle, 2001; 

Milne, Spiers & Moore, 2008; Oliffe, 2005; Petry et al., 2004; Walsh & Hegarty, 2010) visade 

att högsta prioritet var att bli av med cancern och att det viktigaste var att överleva. Det 

upplevdes värt att eliminera cancern trots risken att drabbas av inkontinens och impotens. 

Män kände att de kunde leva med bieffekterna, men inte med cancern och risken för att dö.
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If you are alive you can do whatever you can do; if you are dead then you can’t 
do anything. So the first objective is to be alive (Oliffe, 2005, s.2252).

I andra studier (Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005; Phillips et al., 2000) beskrevs 

prostatacancer som ett tillfälligt avbrott i livet. Män ville snabbt återgå till sina vardagliga liv, 

sina arbeten och inte låta situationen komma i vägen för familjens rutiner. Strävan att förlika 

sig med den nya situationen möjliggjordes genom försök att leva i nuet och ta varje dag som 

den kom. Många lärde sig värdera varje dag, inte ta livet för givet och omvärderade vad som 

var viktigt i livet. Hedestig et al. (2005) och Milne et al. (2008) beskrev att män i studierna

hoppades om ett liv utan cancer och fick trygghet genom att påminna sig själva om att 

tumörerna var bortopererade.

I know my situation and I’m adapting to it. The illness is reality and I can’t 
change anything about that, but I distance myself from it. I take each day as it 
comes (Hedestig et al., 2005, s.683).

Det framkom i studier (Maliski et al., 2001; Petry et al., 2004; Walsh & Hegarty, 2010) att oro 

inför borttagandet av katetern var vanligt, men att det samtidigt upplevdes som en milstolpe i 

tillfrisknandet. Studier (Maliski et al., 2001; Petry et al., 2004; Phillips et al., 2000) visade

också att många drabbades av urininkontinens efter kateterborttagandet. För att kunna hantera 

det valde vissa att se inkontinensen som något temporärt och inte som en dysfunktion. Män 

var tacksamma över att prostatektomin troligtvis förlängt deras liv och kände därmed att de

var tvungna att lära sig leva med urininkontinensen.

Förlust av kontroll och strävan att återfå kontrollen

I flera studier (Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; Phillips et al., 2000; Walsh & 

Hegarty, 2010) framkom att män upplevde förlust av kontroll över livet på grund av den 

ovisshet som prostatektomin medförde. Oro, ångest och ledsamhet inför framtiden uttrycktes

och rädsla för att cancern skulle komma tillbaka eller sprida sig var framträdande. I en studie

(Walsh & Hegarty, 2010, s.132) beskrev en man sin rädsla för att cancern spridit sig så här: 

”Every time you get a pain in your tummy or whatever you’re wondering is that the prostate 

cancer comin around again”. Andra studier (Burt et al., 2005; Maliski et al., 2001; Milne et 

al., 2008; Petry et al., 2004) lyfte fram förlust av kroppskontroll och män beskrev den 

kvarliggande urinkatetern som den värsta delen av prostatektomin eftersom den hindrade dem 

att använda kroppen på samma sätt som tidigare. Upplevelser av att katetern skavde och
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rädsla för att den skulle åka ut framkom. Det beskrevs att katetern tog upp mycket tid och 

uppmärksamhet samt orsakade smärta i både kropp och själ. Män kände sig förberedda för 

skötseln av katetern, men inte för känslan att ha den.

I could not wait to get that catheter out. I hated that thing! I could have handled 
the operation but the catheter was a terrible thing – the worst thing about the 
whole experience! (Burt et al., 2005, s.886)

I ett flertal studier (Burt et al., 2005; Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; Moore & Estey, 

1999; O’Shaughnessy & Laws, 2009-2010; Phillips et al., 2000; Walsh & Hegarty, 2010) 

framkom att ett annat hinder för att uppleva kontroll var urininkontinens. Det beskrevs att 

urininkontinens berövade självtilliten och nästintill omöjliggjorde ett normalt socialt liv. Män 

upplevde urinläckage som ett hinder för fysisk aktivitet, eftersom det kunde uppstå vid tunga 

lyft och hostningar. Sorg över att förlora fysisk kapacitet och energi framkom och män

strävade efter att få tillbaka kontrollen över sina liv, genom att förbättra den fysiska 

kapaciteten och vara aktiva redan på den första dagen hemma.

When I came home, they were saying, ‘you’re going to need a little while to 
readjust,’ but I was up and down the stairs from the day I came home. I did not sit 
on the chesterfield (Phillips et al., 2000, s.167).

Studier (Burt et al., 2005; Hedestig et al., 2005; Maliski et al., 2001; Milne et al., 2008; Petry 

et al., 2004) visade att strategier utvecklades för att minimera urininkontinensens inverkan på 

livet. Män tog på sig mörka kläder, gick på toaletten extra ofta och hade alltid med sig 

inkontinensskydd. För att få kontroll över urinläckaget undveks faktorer som kunde förvärra 

inkontinensen såsom kyla och alltför mycket dryck. En studie (Milne et al., 2008) belyste att 

en del män använde sina partners bindor eller stoppade toalettpapper i kalsongerna för att 

undvika läckage i sociala samanhang. Det framkom i studier (Burt et al., 2005; Maliski et al., 

2001; Milne et al., 2008; Petry et al., 2004) vikten av att känna sig bekväm, trygg, torr, 

förberedd och inte behöva vara rädd för läckage för att uppnå en känsla av kontroll och 

framgång samt för att gjöra det möjligt att återuppta det sociala livet. 

When I know I am going out, like tonight, I anticipate that I will have a little 
alcohol and mineral water. So I know one pad will be enough. Or when I go to the 
city, I take one extra with me and after two hours I go to the toilette to change it. I 
can predict that (Petry et al., 2004, s.509). 
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Studier (Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; Walsh & Hegarty, 2010) beskrev att ett 

annat sätt för män att återfå kontroll var genom kunskap. Att känna sig insatt i och förstå de 

termer som läkare pratade om upplevdes ge en känsla av kontroll. Det kändes tryggt och blev 

lättare att prata när en och samma läkare besöktes genom hela processen. Regelbundna 

uppföljningar och upprepade PSA-test upplevdes ge trygghet och kontroll över sjukdomens 

förlopp.

My first follow-up was after 3 months; after that, they came with 6-month 
intervals. These 6 months become 7 and I felt that that wasn’t good for me, 
because I need to feel secure. The regularity for me means security (Hedestig et 
al., 2005, s.682).

Behov av stöd och information

Studier (Burt et al., 2005; Hedestig et al., 2005; Phillips et al., 2000; Walsh & Hegarty, 2010) 

visade att män kände behov av stöd efter prostatektomin. Det var viktigt att ha någon som 

fanns där, någon som lyssnade. En del upplevde familjen som det bästa stödet. Andra tyckte 

att familjen saknade förståelse eftersom de inte varit med om en prostatektomi själva. I studier

(Burt et al., 2005; Hedestig et al., 2005; Maliski et al., 2001; Walsh & Hegarty, 2010)

framkom att det var till stor hjälp att prata med någon som varit med om liknande upplevelser, 

till exempel manliga vänner eller rumskamrater från sjukhuset.

It’s really helpful if you’ve got a buddy when you’re going into these things, 
particulary if you can talk to somebody that has had a similar experience. You’re 
never going to have identical experiences, but someone who knows what it’s like 
can point out a few things (Burt et al., 2005, s.887).

Det beskrevs i andra studier (Burt et al., 2005; Maliski et al., 2001; Milne et al., 2008; Walsh 

& Hegarty, 2010) att stödgrupper var ovärderliga kontakter. Via stödgrupperna fick män

möjlighet att kommunicera med nya människor som också genomgått prostatektomi. 

Därigenom kunde de jämföra upplevelser och få tips om hur tillfrisknandet kunde påskyndas.

Det framkom också att det upplevda stödet från vårdpersonalen varierade. Några män fann 

svårigheter att prata med en kvinnlig sjuksköterska eftersom de ansåg att hon aldrig skulle 

kunna förstå deras situation till fullo, medan andra tyckte att det var lättare att prata med en 

kvinna. 
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Studier (Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; Walsh & Hegarty, 2010) visade att män

upplevde det viktigt att få tydlig information från vårdpersonalen. I tre av studierna (Moore & 

Estey, 1999; Milne et al., 2008; Walsh & Hegarty, 2010) framkom att en del män hade svårt 

att ta in information om det postoperativa förloppet eftersom alla deras tankar kretsade kring 

cancern. Andra hade känt sig ängsliga över att bli utskrivna från sjukhuset och ansåg att det 

var orsaken till att informationen inte fastnade. 

Even though the urologist spent a long time with me and answered all my 
questions before surgery, the only thing I heard was cancer. The biggest shock is 
to find I am incontinent. It just hadn’t penetrated and it is devastating (Moore & 
Estey, 1999, s.1125).

I flera av studierna (Burt et al., 2005; Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; Phillips et al., 

2000; Walsh & Hegarty, 2010) upplevdes otillräcklig information som störande och 

irriterande och en del hävdade att de aldrig skulle ha fått veta något om de inte själva ställt 

frågor. Män kände att de inte var förberedda på postoperativa komplikationer och de obehag 

som kunde uppstå och blev oroliga av till exempel blod i katetern. Så här uttryckte en man i 

en studie (Walsh & Hegarty, 2010, s.131) den bristande informationen när han vaknade upp 

efter prostatektomin med en urinkateter: “When I woke up the first day I didn’t know what 

the hell was hanging out of me and I was afraid to turn in case this thing would fall out” 

Studier (Burt et al., 2005; Moore & Estey, 1999; Walsh & Hegarty, 2010) visade också att 

män kände sig stötta över att ingen berättat för dem om risken att drabbas av urininkontinens 

efter operationen. Urinläckaget upplevdes som förödande och män kände sig känslomässigt 

oförberedda för den frustration som inkontinensen medförde. Många beskrev att de inte visste 

vilka inkontinensskydd de skulle köpa eller var det fanns att få tag i dem och uttryckte lidande 

över att inte veta hur situationen skulle hanteras. Flera ansåg att det skulle ha varit till hjälp 

med mer skriftlig och tydlig information om vad som kunde förväntas efter prostatektomin.

I was crying, sitting at the kitchen table while my wife washed all my clothes. No 
one told us where to go and buy diapers. If I had known it would be like this, I 
wouldn’t have done it. They probably don’t tell you because you would change 
your mind [and not have surgery] (Moore & Estey, 1999, s.1125).

Studier (Burt et al., 2005; Maliski et al., 2001; Milne et al., 2008; Petry et al., 2004) visade att 

män upplevde information, om till exempel Kegel-övningar, värdefullt för att kunna hantera 

inkontinensen och snabbare återgå till vardagliga aktiviteter. Något annat som var till stor 

hjälp var sjuksköterskans vägning av inkontinensskydden eftersom det gav ett synligt mått på 
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framsteg gällande inkontinensen. I andra studier (Milne et al., 2008; Moore & Estey, 1999;

Walsh & Hegarty, 2010) belyste flera män att de ville prata om sin erektionsdysfunktion, men 

tyckte att det kändes pinsamt att fråga om det och upplevde att vårdpersonalen aldrig tog upp 

det. Att behöva professionell hjälp för att hantera erektionsproblemen beskrevs och det var av 

stor vikt för män att deras partners inkluderades i samtalen.

Känslor av skam och frustration

Burt et al. (2005) beskrev att hantering av kateterns obehag såsom läckage, smärta och 

irritation gav upphov till pinsamhet och frustration och att vissa män i studien kände sig som 

barn. Obehagen påverkade deras aktivitetsnivåer och beskrevs som stressande och 

outhärdliga. 

The only way I felt okay was when I was lying down, sleeping; I couldn’t sit up; I 
couldn’t lie down; I couldn’t do anything because it hurt so much. I tried 
everything; I went through hell! I took more pain pills than you can imagine – it 
was just unbearable. I was in so much discomfort with the catheter; it consumed 
all my thinking. It totally consumed me! (Burt et al., 2005, s.886)

I ett flertal studier (Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; Moore & Estey, 1999; 

O’Shaughnessy & Laws, 2009-2010; Phillips et al., 2000; Walsh & Hegarty, 2010) uttrycktes 

oro för att hamna i pinsamma situationer på grund av inkontinensen. Att drabbas av 

urinläckage flera gånger om dagen skapade rädsla för att lukta urin och få kläderna blöta. Män

var oroliga för hur mycket de kunde dricka utan att riskera läckage och blev frustrerade över 

att måsta byta kläder flera gånger om dagen. 

I  still have problems with leaking, especially when I am cold or tired. I hate when 
I leak; it makes me mad. It’s an embarrasment, and demoralizing too (Burt et al., 
2005, s.886).

Studier (Hedestig et al., 2005; Milne et al., 2008; Phillips et al., 2000) visade att män skämdes

över att använda inkontinensskydd och att självkänslan påverkades negativt. Att känna sig 

nedbruten och uppleva förlust av livet i och med den ständiga oron att läcka urin beskrevs.

Det framkom av (Burt et al., 2005; Moore & Estey, 1999; Phillips et al., 2000) att män i 

studierna kände sig less på urinläckaget och var rädda för att inkontinensen skulle bli 

kvarstående. Hopp om att urinläckaget skulle upphöra beskrevs och att inte märka av någon 

förbättring erfars som frustrerande och svårt. I två studier (O’Shaughnessy & Laws, 2009-

2010; Walsh & Hegarty, 2010) framkom att män upplevde inkontinensen som livsförstörande 
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och hade funderingar på om operationen var värt det på grund av all ångest och bekymmer 

som inkontinensen medförde. 

It was distressing me quite a bit, the continece side of it, to the point where I 
would occasionally think to myself, why the hell did I bother with this operation, 
why didn’t I just let it go, and when things happen, things happen, you know!
(O’Shaughnessy & Laws, 2009-2010, s.102)

Förändringar i det sexuella samlivet

I studierna (Burt et al., 2005; Hedestig et al., 2005; Maliski et al., 2001; Oliffe, 2005; 

O’Shaughnessy & Laws, 2009-2010; Walsh & Hegarty, 2010) framkom att män upplevde en 

känslomässig kamp över den negativa effekt som prostatektomin hade på sexlivet. Många 

uttryckte förlust över att inte längre kunna genomföra samlag på grund av otillräcklig 

erektion. De ansåg att deras liv förändrades över en natt. Studier (Burt et al., 2005; Hedestig

et al., 2005; Maliski et al., 2001; Milne et al., 2008; Moore & Estey, 1999; Oliffe, 2005; 

Walsh & Hegarty, 2010) framhöll också att en del män såg sex som en viktig del i livet och 

tyckte att de var för unga för att ge upp sina sexliv.

We still miss the ability to have sexual relations in the way we used to, and 
certainly trying to have any sexual activity without an erect penis is a bit of a 
disappointment for both of us (Oliffe, 2005, s.2254).

I flera studier (Maliski et al., 2001; Milne et al., 2008; Oliffe, 2005; Petry et al., 2004) 

upplevde män att impotensen inte var så hemsk, eftersom de ändå inte hade tänkt skaffa några 

fler barn och trodde att det skulle ha känts värre om de drabbats i yngre ålder. Andra studier

(Milne et al., 2008; Oliffe, 2005; O’Shaughnessy & Laws, 2009-2010; Petry et al., 2004;

Walsh & Hegarty, 2010) belyste att vissa män tillfredsställde sina behov av intimitet på andra 

sätt än genom penetrerande sex. Det beskrevs att män visade kärlek och ömhet genom att röra, 

hålla om och mysa tillsammans med sina partners och därmed kunde vara nöjda med livet 

utan sex. 

Just thought let nature take its course...we have a great life together...there’s 
more to life than just sex...we still have our cuddles...put our arms around one 
another and say we love one another (Oliffe, 2005, s.2255).

I studier (Burt et al., 2005; Maliski et al., 2001; Oliffe, 2005; Petry et al., 2004) framkom att 

det förändrade sexuella samlivet påverkade mäns relationer med sina partners. En del

upplevde sig mer mottagliga för sin partners behov och att relationen stärktes. Phillips et al.
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(2000) belyste att flera män i studien kunde acceptera impotensen tack vare deras fruars 

försäkran om att deras relation byggde på mer än bara sex. I andra studier (Burt et al., 2005;

Milne et al., 2008; Moore & Estey, 1999) beskrevs känslan av att inte kunna tillfredsställa 

sina partners behov och män kände sig rädda för att partnern skulle vara otrogen, vilket 

skapade stress i förhållandet. Att vara tvungna att planera för sex medförde förlust av 

spontanitet i sexlivet, vilket upplevdes som misslyckande.

I really feel like I’m not fulfilling her needs, even though she tells me that this is 
not the case. It bothers me because we’ve always been a loving couple and fairly 
active sexually. I believe she has needs and that if they are not fulfilled then 
eventually it might lead to something like an affair. She says I’m crazy, but those 
are my innermost feelings. Truthfully, I cannot picture her having an affair, but 
those things have been known to happen (Burt et al., 2005, s.888).

Flera av studierna (Hedestig et al., 2005; Oliffe, 2005; O’Shaughnessy & Laws, 2009-2010; 

Phillips et al., 2000; Walsh & Hegarty, 2010) visade att många män upplevde att de förlorat 

en del av sin manlighet på grund av prostatektomins bieffekter. En del ansåg att penisen 

krympt efter operationen. Hedestig et al. (2005) beskrev att män ifrågasatte sin maskulinitet 

på grund av den avtagande erektionsförmågan och det förändrade sexlivet. I en studie 

(O’Shaughnessy & Laws, 2009-2010) upplevdes kroppen som förändrad till exempel av ärr 

efter operationen och män kände sig därmed oattraktiva. Studier (Hedestig et al., 2005; Oliffe, 

2005; Phillips et al., 2000) visade att män kände sig lemlästade, nedbrutna och som ett ”det” 

istället för män. Att inte kunna få erektion gjorde att de kände sig gamla, värdelösa och 

osynliga. 

I feel, well [like] a man who is  mutilated. I’m only a half human because the 
desire and the ability for sexual activity is lost (Hedestig et al., 2005, s.681).

Flertalet studier (Burt et al., 2005; Maliski et al., 2001; Oliffe, 2005; Petry et al., 2004; 

Phillips et al., 2000; Walsh & Hegarty, 2010) belyste att män oroade sig och var rädda för att 

erektionsförmågan inte skulle komma tillbaka, men intalade sig att det fortfarande var för 

tidigt att veta säkert. Män hoppades och bad om att potensen skulle återvända och letade efter 

tecken på förbättring. En man i en studie (Phillips et al., 2000) beskrev det så här: ” I’m still 

hoping and praying it’ll come back, but I’m still not able to get an erection”. I andra studier

(Burt et al., 2005; Hedestig et al., 2005; Maliski et al., 2001; Oliffe, 2005; Walsh & Hegarty, 

2010) framkom att vissa män provat Viagra och ansåg att det hjälpte dem att få erektion, men 

upplevde att benägenheten till sex inte var som förut. Andra tyckte inte att Viagra hjälpte och
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kände sig besvikna. För en del män räckte det med vetskapen om att behandling fanns att 

tillgå om de någon gång skulle vilja ha det och hoppades istället på att erektionsförmågan 

skulle komma tillbaka av sig själv. 

I got a prescription to get the Viagra but I didn’t get them because I thought it 
might do more harm than good (Walsh & Hegarty, 2010, s.132).

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelser efter genomförd 

prostatektomi till följd av prostatacancer. Analysen resulterade i fem kategorier: Fokusera på 

att bli av med cancern, förlust av kontroll och strävan att återfå kontrollen, behov av stöd och 

information, känslor av skam och frustration och förändringar i det sexuella samlivet.

Resultatet i litteraturstudien visade att män fokuserade på att bli av med cancern och att 

överleva. Prostatacancern upplevdes som ett tillfälligt avbrott i livet och män omvärderade 

vad som var viktigt och lärde sig att inte ta livet för givet. Detta stöds i en studie av Brodsky 

(1999) där män med testikelcancer ansåg att risken att drabbas av ejakulationsproblem efter 

behandlingen var av liten betydelse jämfört med risken att dö på grund av cancern. De fick en 

annan syn på sitt liv efter sjukdomen och började prioritera annorlunda. Även McGrath 

(2004) bekräftade att livet omvärderades för personer som överlevt hematologiska 

maligniteter då de började värdera sina nära relationer högre efter sjukdomen än vad de hade 

gjort innan. Houldin och Lewis (2006) studie visade att livet blev avbrutet för personer med 

kolorektal cancer på grund av sjukdomen och dess behandlig. Personer i studien uttryckte en 

känsla av att deras liv stod stilla och att deras framtid lades på is. I andra studier (Hodgkinson, 

Butow, Hobbs & Wain, 2007; McGrath, 2004) framkom att cancerupplevelsen förändrade

personernas inställning till livet. De fick en ökad medvetenhet om livets sårbarhet och lyfte 

fram vikten av att leva livet fullt ut. Personer uttryckte rädsla för att cancern skulle komma 

tillbaka. Trots avklarad behandling ansåg personerna att de alltid kommer att vara 

cancerpatienter eftersom rädslan för att återinsjukna alltid kommer att finnas kvar. 

I denna litteraturstudies resultat framkom att män kände förlust av kontroll efter 

prostatektomin på grund av ovisshet om cancern skulle komma tillbaka. Upplevelser av att 

inte kunna kontrollera sina kroppar på samma sätt som tidigare till följd av urinkateter och 

urinläckage beskrevs. Män försökte återfå kontroll genom att skaffa sig kunskap och genom 
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att utveckla strategier för att minimera urinläckagets inverkan på deras liv. I en studie av 

Rydahl-Hansen (2005) framkom att patienter med obotlig cancer upplevde förlust av kontroll 

då sjukdomen gjorde livet oförutsägbart. Ett stort behov av att behålla kontrollen över 

situationen uttrycktes eftersom de var rädda för att minsta försämring i sjukdomen skulle leda 

till att de förlorade kontrollen totalt. Även Houldin och Lewis (2006) studie fann att personer 

upplevde kontroll när de hade kunskap om cancern. Genom att samla in information om 

kolorektal cancer både från vårdpersonal och på egen hand utökade de sina kunskaper om 

sjukdomen. Ett annat sätt för personer att få kontroll över sjukdomen var genom 

förberedelser. Information om sjukdomsförloppet och behandlingar gjorde att de kunde sätta 

sig in i situationen och på så vis förbereda sig inför kommande händelser.  

Resultatet visade att män behövde någon som lyssnade på dem. Stöd från familj, manliga 

vänner, vårdpersonal och stödgrupper upplevdes som betydelsefullt. Att prata med personer 

som varit i samma situation och på så vis kunna jämföra upplevelser upplevdes som

ovärderligt. Detta resultat stöds i en studie av Thomé, Esbensen, Dykes och Hallberg (2004) 

där äldre personer med cancer beskrev att familjens stöd var avgörande för att kunna hantera 

det vardagliga livet. Intervjupersoner ansåg att de fick möjlighet att tänka på något annat än 

cancern när de pratade med sina anhöriga, vilket upplevdes som värdefullt. Även Brodskys

(1999) och McGraths (2004) studier visade att personer upplevde familjens stöd som 

värdefullt. Att dela erfarenheterna genom sjukdomen med de närmaste gjorde att relationerna 

stärktes (Brodsky, 1999; McGrath, 2004; Sahay, Gray & Fitch, 2000). Vidare fann Brodsky

(1999) att vissa patienter fick styrka av att skapa relationer med andra cancerpatienter, medan 

en del snarare upplevde det som stressande. Hodgkinson et al. (2007) beskrev att personer i 

studien hade svårt att knyta an till människor som inte varit med om liknande upplevelser. 

Thomé et al. (2004) belyste att personer med cancer upplevde hälso- och sjukvårdspersonalen 

som ett viktigt stöd för att kunna möta sjukdomen. Situationen blev lättare att ta sig igenom 

när de fick trygghet och sympati av vårdpersonalen.

I resultatet i litteraturstudien framhävdes att stöd från vårdpersonal var viktigt för män som 

genomgått prostatektomi. Med bakgrund av Løgstrups (1992) relationsetik visas hur 

sjuksköterskan kan arbeta för att vara en stödjande resurs för dessa män. Løgstrup (1992, s.50, 

75, 146) framhöll att det i varje relation mellan människor finns ett etiskt krav som innebär att 

människor är ömsesidigt beroende av varandra. Detta etiska krav beskrevs som radikalt, vilket 

innebär att det etiska handlandet är osjälviskt och styrs utifrån vad som är bäst för den andra 
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personen. Kravet är också outtalat i den mening att det måste tolkas, vilket kräver 

livsförståelse för personen. Det etiska kravet anses även vara ensidigt eftersom det riktats mot 

den som utför handlingen och inga krav ställs på den andra personen. I resultatet i denna 

litteraturstudie framkom också att en del män hade svårt att prata med kvinnliga 

sjuksköterskor. Detta kan jämföras med Løgstrup (1992, s.51) som menade att en människas 

förhållningssätt bidrar till hur den andra människan kommer att uppleva sin värld. Den andre 

kan uppleva sin värld som trygg eller hotande beroende på hur vi förhåller oss till denne.

Enligt Løgstrup (1992, s.41) finns det mellan människor en naturlig tillit till varandra. Med 

detta menas att det är naturligt att människor på förhand tror på varandras ord och att det 

krävs speciella omständigheter för att möta en främmande människa med misstro. Vidare 

menade Løgstrup (1992, s.42, 47) att tillit ingår i varje samtal och att människan utelämnar 

sig i samtalet, vilket innebär att den enskilde håller en del av den andra människans liv i sina 

händer. Det är därför viktigt att vi inte missbrukar den tillit som en annan människa har givit

oss. Detta visar på att sjuksköterskans förhållningssätt gentemot män som genomgått 

prostatektomi är avgörande för om männen vågar öppna sig eller inte. 

Denna litteraturstudies resultat belyste också att män upplevde det viktigt att bli lyssnad till, 

men att stödet från vårdpersonalen varierade. Detta stöds av Toombs (1993, s.110-118) som 

beskrev den läkande relationen som ett sätt för vårdgivaren att uppmärksamma personens 

individuella behov och problem genom att fokusera på patientens subjektiva upplevelser och 

inte bara på själva sjukdomen. För att skapa en läkande relation måste sjuksköterskan och 

patienten dela en gemensam förståelse för patientens sjukdom. Vidare skrev Toombs att det är 

i mötet mellan fyra ögon som sjuksköterskan och patienten skapar en uppfattning om 

varandra. Det är viktigt att sjuksköterskan i detta möte ger patienten chans att delge sin 

sjukdomsupplevelse för att kunna hjälpa honom eller henne att känna begriplighet och 

meningsfullhet och därmed utveckla den läkande relationen. Genom denna relation 

upprätthålls patientens integritet och sjuksköterskan kan på bästa sätt stödja patienten i dennes 

process att bli friskare, alternativt läkt från sjukdomen i de fall där kurativ behandling finns.

I resultatet i litteraturstudien beskrevs att det var svårt att ta in information då tankarna 

kretsade kring cancern. Detta stöds i en studie av Sahay et al. (2000) där personer med 

kolorektal cancer beskrev att chocken som uppstod på grund av cancerdiagnosen medförde att 

de inte var mottagliga för läkarens information. De upplevde att chocken begränsade deras 

förmåga att ställa frågor samt höra vad vårdpersonalen sa. I resultatet i denna litteraturstudie

framkom också att otillräcklig information upplevdes som störande och skapade ovisshet och 
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lidande. Män kände sig oförberedda för prostatektomins bieffekter och ansåg att de skulle ha 

varit hjälpta av tydligare information om vad de kunde förvänta sig efter operationen. Detta 

bekräftas i en studie av Thomé et al. (2004) där äldre personer med cancer upplevde ovisshet 

på grund av otydlig och motstridande information om sjukdomens förlopp. De tyckte att de 

fick vänta länge på läkaren och att den givna informationen var vag och trodde det berodde på 

att de inte blev prioriterade på grund av deras ålder. Även Houldin och Lewis (2006) fann att 

flera personer i studien kände sig oförberedda genom hela cancerupplevelsen på grund av 

otillräcklig information från vårdpersonalen. Personer ansåg att det skulle ha varit bättre om

de fått information vid ett annat tillfälle då vårdpersonalen inte varit stressade. På så vis skulle 

vårdpersonalen haft mer tid till förklaringar istället för att lämna personerna i ovisshet.

Det framkom i resultatet att män upplevde information som värdefullt för att kunna hantera 

situationen och återgå till det dagliga livet. Detta belystes också i en studie av Skalla, Bakitas, 

Furstenberg och Henderson (2004) som visade att personer med cancer kände sig förberedda 

när de fick adekvat information och upplevde därmed att de hade kontroll över vad som hände 

i deras liv. Att söka fram information blev ett sätt för personer att handskas med cancern och 

dess behandling. Vidare beskrev Sahay et al. (2000) att majoriteten av personerna i studien 

kände sig nöjda med den givna informationen angående sjukdomen och behandlingen. De 

upplevde att de fick möjlighet att ställa frågor när de undrade över någonting och tyckte att de 

fick utförliga svar från läkaren. Cancerspecialister sågs som den främsta informationskällan, 

men även skriftligt material var betydelsefullt. Även Winterbottom och Harcourt (2004) fann i

sin studie att tillräcklig information från vårdgivare var av största vikt för att kunna hantera

cancersjukdomen. Skalla et al. (2004) belyste att många av personerna i studien upplevde att 

de fick för mycket information och hade därför svårt att filtrera vad som var viktigt. Denna 

slutsats delas inte av resultatet i den här litteraturstudien. Det kan bero på att mängden 

information som ges varierar mellan olika sjukhus och vårdpersonal, men det kan även kan 

visa på bristande kunskaper hos vårdpersonalen angående vilket informationsbehov män har i 

samband med prostatektomi.   

Denna litteraturstudies resultat visade att män upplevde rädsla för att hamna i pinsamma 

situationer på grund av urinläckage, till exempel att lukta urin. Frustration upplevdes över att 

måsta byta kläder flera gånger om dagen och över att inte veta om inkontinensen skulle gå 

över eller kvarstå. Det framkom också att användandet av inkontinensskydd var skamligt för 

männen och påverkade deras självkänsla negativt. I en studie av Sahay et al. (2000) uttryckte 
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personer frustration över att leva med en kolonstomi, men var samtidigt tacksamma att de 

överlevt cancern. Personer i studien kände sig begränsade i det sociala livet eftersom de var 

rädda för att andra skulle känna av lukten från stomin. Thomé et al. (2004) fann att personer 

kände hjälplöshet på grund av urin och faecesinkontinens eftersom de oroade sig för att andra 

skulle känna lukten av urin och avföring. Personer beskrev också frustration över att drabbas 

av urinläckage och därmed vara tvungna att använda inkontinensskydd. 

Vidare framkom i resultatet att män upplevde förlust av manlighet tillföljd av prostatektomin. 

Upplevelser av att vara lemlästad och inte längre känna sig som en hel man framträdde 

tydligt. Detta kan jämföras med en studie av Bredin (1999) där kvinnor som genomgått 

mastektomi till följd av bröstcancer kände sig stympade, amputerade och deformerade efter 

ingreppen. De beskrev att de kände sig mindre kvinnliga efter att de förlorat sina bröst 

(Bredin, 1999). Att känna sig stympad efter masektomin framkommer även i Crompvoets

(2006) studie, där kvinnor inte längre kände sig hela. Kvinnor framförde känslan att förlora en 

del av femininiteten och sexualiteten i samband med bröstförlusten. I resultatet i denna 

litteraturstudie framkom också att män kände förlust över att inte längre kunna genomföra 

samlag på grund av erektionsproblem. En del tyckte att de var för unga för att ge upp sitt 

sexliv. Andra ansåg att det inte var så hemskt att bli impotent eftersom de inte skulle ha några 

fler barn och hittade andra sätt att vara intima. Upplevelsen av förlust kan relateras till 

Toombs (1993, s.90-91) som beskrev att en människas upplevelse av att leva med sjukdom 

innebär förlust av helheten. Förlust av helheten kan ta sig i uttryck genom en kroppslig 

dysfunktion som leder till att kroppen inte längre kan tas för given. Personen upplever att 

kroppen har en egen vilja som han eller hon inte kan kontrollera. Detta resulterar i att 

sjukdomen inte bara ses som ett hot mot kroppen utan även som ett hot mot personens 

existens. Vidare beskriver Toombs (1993, s.92-97) förlust av helhet som en förlust av 

säkerhet, vilket innebär att personen blir medveten om hur skört livet är. Personen drabbas 

också av en förlust av kontroll eftersom sjukdomen påverkar dennes liv på ett sätt som 

personen själv inte kan kontrollera. Förlust av valmöjligheter och förlust av världen som man 

tidigare har upplevt den, till följd av att det vardagliga livet förändras, är andra aspekter som 

ingår i förlust av helheten. 

Omvårdnadsinterventioner

Resultatet av denna litteraturstudie visade på att män med prostatacancer upplevde ett stort 

behov av information för att kunna hantera situationen efter genomförd prostatektomi. I 
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resultatet framkom att flera män upplevde ovisshet och lidande på grund av brister i 

informationen, både vad gäller tidpunkt då informationen gavs, men också det faktum att 

vissa områden inte belystes. Med bakgrund av Antonovskys (1991) teori om känsla av 

sammanhang, anses att sjuksköterskan kan tillgodose detta behov och därmed lindra lidande 

och främja hälsa hos män som genomgått prostatektomi. Ovisshet kan lindras genom att

sjuksköterskan strävar efter att göra situationen begriplig för männen med hjälp av adekvat 

och tydlig information. Detta stöds av Antonovsky (1991, s.37-38) som beskrev begreppet

KASAM, det vill säga känsla av sammanhang som en viktig faktor för att uppnå hälsa. I 

KASAM ligger fokus på de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet är kärnan i begreppet och handlar om i vilken omfattning en person upplever 

information som tydlig och strukturerad snarare än oförklarlig och rörigt. Hanterbarhet 

innebär i vilken utsträckning en person kan möta de krav som ställs på denne i olika 

situationer genom att ta hjälp av sina resurser. Meningsfullhet handlar om i vilken grad en 

person känner att livet har en mening, att känna sig motiverad och delaktig. 

Sammanfattningsvis kan en person med starkt KASAM hantera stressorer, till exempel 

sjukdom, genom att tillämpa adekvata coping-strategier. Denna person kan förvandla kaos till 

ordning, skapa struktur och göra situationen begriplig samt hitta en meningsfullhet i livet och 

på så vis ta sig igenom sjukdomen. En bra problemhantering förutsätter att KASAM beaktas i 

sin helhet (Antonovsky, 1991, s.39-45). Detta visar betydelsen av att sjuksköterskan tänker på 

KASAM vid planering av omvårdnadsåtgärder. 

Genom att bistå med tydlig information både pre och postoperativt kan situationen göras 

begriplig för män som ska genomgå prostatektomi. Enligt Neville (2003) kan sjuksköterskan 

lindra ovisshet genom att fastställa personens behov av information samt avgöra vilken 

information som är viktigast att ge först. Personen kan få klarhet över situationen genom att 

denne delges information om protokoll och prognoser samt förbereds inför behandlingar med

skriftlig och muntlig information. Genom att män efter prostatektomi blir medvetna om och

får förståelse för vad som händer kan sjuksköterskan hjälpa dem att hantera sina tillstånd 

genom att finnas tillgänglig som en stödjande resurs. Neville menade att genom skapandet av 

en relation till personen kan sjuksköterskan bli en resurs för både information och stöd. Det 

kan också poängteras att sjuksköterskan kan skapa motivation genom att göra den enskilda 

personen delaktig i sin behandlig, vilket kan leda till att mannen i fråga finner mening och 

därigenom kan ta sig igenom det postoperativa förloppet efter prostatektomin. Detta stöds av 

Neville (2003) som belyste att sjuksköterskan kan hjälpa personen att se mening med 
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situationen genom att förklara vad som kan förväntas av sjukdomen och behandlingen samt 

utbilda patienten om hur denne kan förutse mönster eller förlopp i sjukdomen.

I denna litteraturstudie framkom också att män saknade information om vad som kunde 

förväntas efter prostatektomin, till exempel gällande sexuella förändringar och visste därför 

inte hur de skulle handskas med situationen. Det är grundläggande att ha förståelse för att hela 

människan påverkas vid sjukdom och därför är det viktigt att sjuksköterskan visar öppenhet 

till att även prata om de sexuella aspekterna. Detta stöds av Mick (2007) som beskrev att 

cancer kan påverka människors sexualitet och att det ingår i en holistisk vård att främja 

sexuell hälsa. Då många sjuksköterskor kan uppleva det svårt att ta upp sjukdomens sexuella 

aspekter med patienterna föreslog Mick några strategier som kan användas sig för att förbättra 

den sexuella delen av omvårdnaden. Strategierna innebar att se sexualiteten ur ett helhets 

perspektiv och förstå att cancern kan medföra att relationen med partnern påverkas. 

Sjuksköterskan kan därmed fråga patienten om denne upplever förändringar i relationer eller 

intimitet och på så vis få ämnet på tal. Det bör också ingå som rutin att alltid ge information 

om sexualitet när en patient ska genomgå behandling som förväntas påverka kroppsbilden. 

Olika mallar för att handlägga sexualitet, till exempel PLISSIT och BETTER, kan användas 

som hjälp vid samtalet. Strategierna belyste också vikten av att sjuksköterskan reflekterar över 

varför det känns obekvämt att prata om sexualitet, för att förbättring ska kunna ske. Att lyssna

och ge råd när patienten pratar om problem gällande sexualitet samt visa att det är tillåtet att 

ställa dessa frågor är betydelsefullt. Vidare poängterade Mick att sjuksköterskan måste 

undvika att negligera en persons sexuella problem och istället ha förståelse för att sexuella 

dysfunktioner kan ha stor betydelse för många människor. Att lära sig om sexualitet, hålla sig 

á jour om hur olika sjukdomar kan påverka sexualiteten och den sexuella förmågan samt hur 

olika kulturer och religioner influerar en människas sätt att se på sin sexualitet är viktigt. 

Detta eftersom varje individ har rätt till sexuell hälsa. Dessa strategier kan vara ett stöd för 

sjuksköterskan och tillämpas i den kliniska verksamheten för att tillgodose mäns behov av 

information gällande sexualiteten och därmed främja deras hälsa efter prostatektomin.

Metoddiskussion

I denna litteraturstudie har en kvalitativ metod använts för att uppnå syftet. En kvalitativ 

manifest innehållsanalys användes med inspiration av Burnard (1991). Denna metod är enligt 

Elo och Kyngäs (2007) lämplig att använda vid analys i omvårdnadsforskning. Holloway och

Wheeler (2010, s.302) framhävde att det i kvalitativ forskning tas hänsyn till olika begrepp för 
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att stärka studiens tillförlitlighet. Dessa begrepp är trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet.

Att fastställa informationens riktighet är ett måste för den kvalitativa forskaren, det vill säga 

att sträva efter att uppnå tillit till att resultatet framställs på ett korrekt sätt (Polit & Beck, 

2008, s.539). Holloway och Wheeler (2010, s.303) beskrev att trovärdighet är ett kriterium för 

hur väl studiens resultat stämmer överens med deltagarnas egna uppfattningar. Graneheim och 

Lundman (2004) menade att ett sätt att uppnå trovärdighet är att forskaren väljer den 

datainsamlingsmetod som bäst lämpar sig för ändamålet samt samlar in den mängd data som 

behövs för att uppnå studiens syfte. Vidare belyste Graneheim och Lundman vikten av att 

analysen sker på ett systematiskt sätt för att studien ska bli trovärdig. Detta innefattar att ta ut 

relevanta textenheter som varken är för stora eller för små, men också att kategorierna täcker

upp området så att inte viktiga delar exkluderas. Trovärdighet innebär också att bedöma 

likheter mellan kategorier och det kan göras genom citat från texten eller genom medhåll från 

andra forskare. I denna litteraturstudie har trovärdigheten stärkts genom att datainsamlingen 

utfördes i databaser relevanta för omvårdnadsforskare. En systematisk sökning gjordes genom 

att relevanta sökord för studiens syfte först söktes var för sig och sedan kombinerades. Jag

anser att sökningen täckt upp de artiklar som svarat mot syftet eftersom det i slutet av 

sökningen endast framkom artiklar som redan hade hittats. I analysen i denna litteraturstudie 

kan en brist vara att jag inte har så stor erfarenhet av att utföra denna analysmetod. 

Svårigheter i analysen var att inte kondensera för mycket, att undvika tolkning vid 

översättning från engelska till svenska samt att vissa textenheter verkade passa in i flera 

kategorier. Dessa moment beaktades genom att textenheterna kodades med en bokstav och 

siffra, vilket gjorde det möjligt att hitta tillbaka till ursprungstexten samt att materialet 

granskades av handledare, lärare och andra studenter via dataanalysseminarium. 

Trovärdigheten stärktes också genom att citat användes från studierna för att styrka resultatet i 

brödtexten.

Pålitlighet i en studie innebär att resultatet är exakt och oföränderligt. Med detta menas att 

läsaren förstår forskarens tillvägagångssätt för de slutsatser som framkommit. Genom 

pålitlighet kan studiens resultat upprepas av en annan forskare under liknande förhållanden 

Holloway och Wheeler (2010, s.302-303). Vidare beskrev Holloway och Wheeler (2010, 

s.299) att det är forskaren själv som är det främsta verktyget i kvalitativa studier och att 

dennes bakgrund inverkar på resultatet, vilket innebär att studien aldrig kan replikeras fullt ut. 
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Pålitlighet har uppmärksammats i denna litteraturstudie genom att litteratursökningen tydligt 

beskrivits, se (tabell 1). Jag har beskrivit tillvägagångssättet vid kvalitetsgranskningen av 

artiklarna och redogjort för det granskningsprotokoll som användes. En översikt av de artiklar 

som ingick i analysen har synliggjorts, se (tabell 2). Även analysförfarandet har beskrivits

med hänvisningar till metodartiklar. 

Överförbarhet visar enligt Polit och Beck (2008, s.539) på generaliserbarheten, det vill säga 

den utsträckning som resultatet kan överföras till andra grupper i liknande situationer. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan överförbarhet i en studie stärkas genom att tydligt 

redovisa innehåll, urval, deltagare, datainsamling och analys samt genom att ge kärnfulla 

beskrivningar av resultatet. I denna litteraturstudie har de analyserade artiklarna presenterats, 

se (tabell 2), där deltagare, metod och huvudfynd redovisats. En av inklusionskriterierna i 

denna studie var att männen skulle vara i åldern 40 och uppåt. Jag tror inte att resultatet skulle 

ha blivit annorlunda om inte det kriteriet hade valts, eftersom prostatacancer vanligen 

förekommer i just det åldersspannet. Inkluderingen innefattade även artiklar som publicerats 

mellan åren 1995-2010 för att få tillgång till den senaste forskningen. Detta kan ha medfört att 

studier missades. Jag anser dock att liknande upplevelser framkom i alla studier och tror 

därför inte att fler artiklar skulle ha haft någon stor påverkan på resultatet. Män som 

genomgått prostatektomi av annan orsak än prostatacancer exkluderades eftersom de inte 

svarade mot syftet i denna litteraturstudie. 

Bekräftelsebarhet visar på forskarens objektivitet och innebär fastställande av att studiens data 

verkligen representerar den information som deltagarna lämnat och inte är forskarens egna 

påhitt och tolkningar (Polit & Beck, 2008, s.539). Bekräftelsebarhet kan uppnås genom att 

läsarna kan spåra data till dess originalkälla (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Jag har 

strävat efter att vara textnära i den kvalitativa manifesta innehållsanalysen för att undvika 

tolkningar och har ständigt gått tillbaka till ursprungstexten för att jämföra kondenseringarna. 

I denna litteraturstudie har jag varit ensam skribent och har därför försökt stärka 

bekräftelsebarheten genom att delge mitt material till handledare och kurskamrater och på så 

vis fått tips om förbättring och tydliggörning. Jag har också varit konsekvent och korrekt i 

användandet av referensteknik enligt harvardsystemet, vilket gör det möjligt för läsaren att 

hitta igen originalkällorna.
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Slutsats

Att genomgå prostatektomi till följd av prostatacancer hade stor inverkan på livet. Detta visar 

på vikten av att sjuksköterskan blir medveten om och förstår vad det kan innebära för en man 

att genomgå prostatektomi. Genom att sjuksköterskan förstår att sexualiteten är en del av 

människans hälsa och inte något som kan plockas bort kan en holistisk omvårdad tillämpas. 

En omvårdnad där sjuksköterskan har den kunskap som krävs för att ge män, som ska 

genomgå prostatektomi i framtiden, bättre förutsättningar att uppleva hälsa. Denna 

litteraturstudie ger sjuksköterskan en ökad förståelse för männens upplevelser, vilket är 

nödvändigt för att i klinisk praxis kunna erbjuda dem relevanta omvårdnadsåtgärder. 

Information given både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen kan bidra till att personen

bättre kan hantera situationen. Vidare forskning bör göras angående kvinnors upplevelser av 

att leva med en man som genomgått prostatektomi, för att få kunskap ur närståendes

perspektiv.
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