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Abstrakt 

Testikelcancer är en cancersjukdom vars etiologi är okänd. Sjukdomen 
utgör den vanligaste cancerformerna för män i åldrarna 20-40 år. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelser av att leva med 
testikelcancer. Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar som 
analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Vilket resulterade i fyra 
kategorier: Att vara orolig på grund av bristande information; Att ha rädsla 
och osäkerhet som har livs betydelse; Att vara annorlunda och att sex kan 
vara misslyckat; Att få stöd och trygghet, ökar självförtroendet att återgå till 
det normala gav en inre styrka när livet hade förändrats. Det visade sig att 
ordet cancer var ett skrämmande begrepp som gav mycket rädsla och 
osäkerhet. Okunskap om sjukdomen och den bristande informationen ledde 
till onödigt lidande som hade kunnat undvikas med hjälp av konkret 
information. Testikelcancer är den cancer form som har en mycket god 
prognos vilket gjorde att många kunde se framåt och vara tillbaka med nya 
erfarenheter av livet.  

 

 

 

Nyckelord: Testikelcancer, testikeltumör, upplevelser, påverkan på livet, 
livs kvalité. innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Upplevelser är något som endast personer själva känner. Det kan vara av vikt för 

sjuksköterskan att ta del av upplevelserna och kunna tyda det verbala och icke verbala 

språket, för att bättre kunna stödja och förbättra livssituationen för de män och kvinnor som 

drabbats av kronisk sjukdom som till exempel cancer. Öhman, Söderberg och Lundman 

(2003) beskriver hur personers liv förändras från att vara frisk till att bli sjuk. Det har påverkat 

deras pågående liv, planer och förväntningar på framtiden. Jerlock, Gaston-Johansson och 

Danielsson (2005) hävdar att känslor som rädsla, oro, osäkerhet, stress och förlust av styrka 

gör ett intrång i vardagslivet för personerna som lever med smärta. Eriksson (2003, s.8-12) 

hävdar att människor med smärta är lidande och att lidandet är en kamp mellan det onda och 

det goda för människans värdighet. Genom kraften av kärleken kan vi vårda och lindra 

lidandet. Morse (2001) menar att sjuksköterskor är de som tar hand om lidande människor, 

det betyder att de har det primära ansvaret för omvårdnad samt tröstande av dem som lider. 

Det är professionells ansvar av omvårdnad som vilar på sjuksköterskan.  

 

Råheim och Håland (2006) beskriver kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Det är 

att leva med en värkande kropp och känslor av hopplöshet utan kontroll. Kvinnornas coping 

strategier var nedbrutna, de orkade inte göra någonting och de kände sig själva mindre 

delaktig i vardagslivet. Med coping strategier menar Antonovsky (2003, s. 38-41) att det är 

människans påfrestningar, motgångar, krav och konflikter som måste lösas med hälsan i 

behåll det vill säga hur människan upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Råheim och Håland (2006) beskriver även att kvinnorna kände det omöjligt att besegra 

smärtan och samtidigt ta hand om allt som de var vana vid. Smärtan fyllde kvinnornas vardag 

och de gjorde dem rädda att inte kunna ta hand om barnen på ett lämpligt sätt, de kände sig 

instabila. Vidare hävdar de även att känslomässig förståelse och god kommunikation utgjorde 

en viktig del som stärkte deras relationer. Söderberg, Lundman och Norberg (1999) beskriver 

hur smärta inkräktar på hela kroppen den finns över allt i alla muskler smärtan varierar men är 

ständigt närvarande, smärtan är påfrestande och svår att beskriva och som ofta gav irritation 

och ilska. 

 

Mäns upplevelser av kronisk sjukdom beskrivs enligt Lobeck, Thompson och Shankland 

(2005) att arbetet hade varit det centrala i mäns liv det var inte alltid klart att det var relaterat 

till sjukdomen och förlusten av förmågan av att inte kunna arbeta. Styrkan identifierades av 

deras arbete, de kände sig vilsna. Sjukdomen ansågs ta över livet, det blev full av förluster och 

ändringar. Alla män pratar om hur de har kommit till sjukdom insikt och hur de har blivit 
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stöttade genom denna upplevelse. Stöd från familj, vänner samt professionella vårdare var 

mycket viktigt för deras återhämtning. Vidare förklarar Lobeck et al att männen använde sig 

av olika coping strategier det ena var humor för att kunna hantera stress. 

 

I Saares och Suominen (2005) beskrivs att diagnosen cancer kom som en total överraskning 

vilket orsakade oro och rädsla. Andra orosmoment var för operation, smärta, framtiden och 

döden. Ordet cancer gav en rädsla att dö. Att leva med maligna sjukdomar gjorde att de kände 

sig psykiskt och känslomässigt knäckta. Det var viktigt att ha goda relationer som kunde 

stödja både familj och vänner, lika så. Det känslomässiga stödet från sjukvården där den 

professionella vårdpersonalen ingav hopp och humor. I Nåden och Saeteren (2006) framkom 

att personer som har cancer påverkas psykiskt, fysiskt, socialt och andligt eftersom det är 

förknippad med smärta, lidande och död. Kroppen förändras ofta vid cancer, de drabbade är 

därför en mycket sårbar grupp. Värdigheten kan även förloras beroende på omständigheterna.  

I Berterö (2001) beskriver personers behandling för prostata cancer. De framkom att de var 

rädda för ordet cancer som utlöste tankar på döden. De var även oroliga över väntan och vilka 

tänkbara framskridningar som skulle kunna ske på grund av vad sjukdomen orsakande. Det 

framkom även att sexualiteten påverkades av operationen, men de fick ingen information om 

detta förrän efteråt. När prostatan togs bort försvann erektions kapaciteten och problem kvar 

stod efteråt med sexuella problem.  

 
 
I Nilsson, Henriksson och Andersson (1998, s.274) beskrivs mer än 90 % av alla tumörer som 

germinalcells cancer det vill säga testikelcancer. Etiologin till testikelcancer är okänd. 

Sjukdomarna som utgör de vanligaste cancerformerna för män i åldrarna 20-40 år. Årligen 

insjuknar drygt 200 personer i denna cancerform i Sverige per år, sjukdomarna är speciellt 

vanliga i de nordiska länderna. Testikelcancer diagnostiseras med svullnad av 

testikeln/skrotum ofta kombinerat med smärta, vilket är den vanligaste symtom som får 

mannen att gå till läkaren. Några män uppger relativt akuta besvär med lokal svullnad och 

ömhet som uppkommer under loppet av några dagar. Flertalet män debuterar med en gradvis 

tilltagande lokal svullnad av testikeln som enda symtom.  

 

Enligt Hedelin (2003, s. 412-413, 416) är så gott som alla testikeltumörer maligna. Resistens i 

skrotum som inte går att fripalpera från testikeln skall misstänkas som testiscancer. 

Behandlingen är ablatio testis som innebär kirurgisk avlägsnande av testikel vilket kan utföras 
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polikliniskt. Det kan upplevas psykiskt påfrestande att libido försvinner samt att besvärande 

värme vallningar är vanligt förekommande. Prognosen är mycket god med en 5-årsöverlevnad 

på nästan 100 % om tumörer som är begränsade till testikeln. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva mäns upplevelser av att leva med testikelcancer. 

Metod 
Litteratursökning 

Underlaget till vår studie söktes i vetenskapliga artiklar via bibliografiska databaser som 

Academic search, Chinal,  Medline/Pubmed och Psykinfo. Enligt Polit och Beck (2004, s. 92) 

är databaserna Chinal och Medline de mest användbara vid omvårdnads forskning. De 

booleska sökoperatorerna vi använde var AND, NOT och OR. Vi använde oss av thesaurus 

och meSH-term för att få fram rätta sök orden. Sökningen begränsades med 

inklusionskriterier: Artiklarna skulle vara internationella, peer reviewed, och publicerade efter 

1995. Vi har använt oss av sökorden, testicular cancer, testicular tumor, testicular-neoplasms, 

qualitative, experience, quality of life, impact of life. Vi kombinerade orden på olika sätt och 

vi fann 69 artiklar men många av dem var om prostatacancer. Slutligen hade vi 11 artiklar 

men 3 av dem fick vi utesluta eftersom de var kvantitativa. Det blev åtta artiklar som vi ansåg 

svara på syftet upplevelsen av att leva med testikelcancer. Även manuell sökning utfördes. 

Tabell 1 är resultatet av litteratursökning. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 
Syftet men sökningen. Upplevelsen av testikelcancer 

Academic search elite 2006 09 13 

Söknr. Termer i databas Söktermer Antal ref. 

1 
 
2 
3 
4 

thesaurus Testicular tumor, testicular cancer, testicular 
neoplasms,  
experience, 
impact of life, quality of life, 
qualitative 

230 
 
13 
5 
0 

Chinal 2006 09 13 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

Thesaurus 

 

 

 

Fri sökning  

 

 

Testicular tumor, testicular cancer, testicular 
neoplasms,  
experience, 
impact of life, quality of life, 
qualitative 
 
Testicular tumor, testicular cancer, testicular 
neoplasms,  
experience, 
impact of life, quality of life 

483 
 
115 
52 
19 
 

7 
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Pubmed 2006 09 13 
1 
 
2 
3 
4 

thesaurus Testicular tumor, testicular cancer, testicular 
neoplasms, 
experience, 
impact of life, quality of life,  
qualitative 

4054 
 
264 
14 
1 

Medline 2006 09 13 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 

Thesaurus 

 

 

 

Fri sökning 

Testicular tumor, testicular cancer, testicular 
neoplasms,  
experience,  
impact of life, quality of life,  
qualitative 
 
Testicular tumor, testicular cancer, testicular 
neoplasms,  
experience,  

6183 
 
403 
22 
1 
 

6 

Psykinfo 2006 09 13 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 

Thesaurus 
 
 
 
 
 
Fri sökning 

Testicular tumor, testicular cancer, testicular 
neoplasms, 
experience, 
impact of life, quality of life,  
qualitative 
 
Testicular tumor, testicular cancer, testicular 
neoplasms, 
experience, 

214 
 
119 
57 
29 
 
1 

 

Litteraturgranskning 

Kvalitetsbedömnings underlag användes för att kunna kontrollera artiklarnas kvalitet. 

Abstrakten genomlästes av båda författarna. Jfr Willman och Stoltzs (2002, 92, 123-124) 

beskrevs kvalitetsbedömning. Detta innebar att artiklarnas urval, syfte, metod, giltighet, etiskt 

resonemang, sorteras i bra, medel eller dålig kvalitet. De åtta artiklar vi använt var av hög 

kvalitet. 

Analys  
Vår litteraturstudie gjordes från ett inifrån perspektiv. Därför användes en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats som speglar det faktiska som texten direkt uttrycker. 

Genom att använda oss av kvalitativ forskning fick vi en djupare förståelse för ämnet, hur det 

är att leva med testikelcancer. Downe- Wamboldt (1992) menar att innehållsanalys är ett 

forskningssätt som ger möjlighet att objektivt och systematiskt beskriva trovärdighet, att dra 

slutsatser från talat, observerat eller skriftlig data. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

en manifest metod vilket innebär att man håller sig textnära och beskriver tydliga och 

självklara fenomen för att i största mån undvika tolkningar. Det är viktigt att behandla hela 

texter för att bibehålla fenomenet under analysen. Vi har inspirerats av Downe- Wamboldt 



Mäns upplevelser av att leva med testikelcancer 

En litteratur studie av Annelie Danielsson och Anneli Kielatis 

7

(1992) och Graneheim och Lundmans (2004) manifest innehållsanalys. Vi läste igenom 

artiklarna flera gånger och markera de textenheter som svarade på syftet. Vidare 

kondenserades dessa textenheter vilket innebar att texten förkortades men kärnan behölls. 

Kategoriseringen var beroende av mängden material det vill säga hur långt det är möjligt att 

sammanföra dessa utan att de tappar sitt syfte. De kondenserade textenheter kodades och 

fördes sedan samman i en första kategorisering, vilket resulterade i 43 kategorier. Dessa 

kontrollerades genom att gå tillbaka till original artiklarna. Därefter förde vi samman 

kategorier med liknade upplevelser med varandra, vilket gav 22 kategorier. Analysen fortsatte 

på samma sätt till de inte gick att sammanföra längre. Avslutningsvis resulterade det i fyra 

kategorier som blev till huvudrubriker i resultat delen. Kontroll av kategorierna gjordes 

genom att gå tillbaka till original artiklarna för att se att kärnan var bibehållen. De 

slutkategorier som vi fick fram pressenterades i brödtext där ursprungs data styrker resultatet 

med hjälp av citat. Artiklarna som är med i analysen framgår i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av artiklarna som ingår i analysen (n= 8) 
 
Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Analys Datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Brodsky. 
1995 
 

Kvalitativ 11män  Djupgående öppna 
intervjuer. Agar 1980. 
Snöbollsinsamling 

Psykosociala effekter som 
känslomässiga energi på 
överlevnad var en 
prövning medan lugnet 
och värdigheten inte 
bevarades. Identiteten av 
sig själv, relationen med 
de närmaste, den egna  
kroppsuppfattningen själv 
prestation. 
 

Hög 

Brodsky.  
1999 
 

Kvalitativ 11 män  Semistrukturerade 
intervjuer 
Etnografisk metod 

Känslor av chock, tvivel 
och hopplöshet. Psykisk 
och känslomässig trauma, 
förnyad uppskattning av 
livet. 
 

Hög 

Chapple, & 
McPherson.  
2004 
 

Kvalitativ 45män 
 
 
 
 

Semistrukturerad 
intervjuer.Från DIPEx 
databasen  hälsa och 
sjukdom  
Bandspelare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstgjord testikel. 
stärkte självkänslan. De 
ville se normal ut. De som 
var emot tyckte inte att 
självkänslan påverkades, 
ville inte operera sig pga. 
Riskerna, bekymrad över 
metoden, snabba beslut, 
bristfällig information före 
ingreppet  
 

Hög 
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Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Analys Datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Gascoigne,  
Mason, &  
Roberts. 
1999 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 

6 +16män Semistrukturerad 
Djupgående 
intervjuer 
16st diagnostiserade 
Svarade per brev, varav 
6st hade  
djupgående intervjuer 

Läkarkontakten fördröjdes 
pga. förlägenhet och rädsla 
samt kastration. Symtomen 
hade inte med cancer att 
göra. 

Hög 

 
Gascoigne, & 
Whitear. 
1999 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 16män  Semistrukturerad 
intervjuer 
Bandspelare 

Hur män med 
testikelcancer värderar 
deras symtom. Genom TSE 
undersökningar medverkar 
till att söka medicinsk 
hjälp. Behov av 
känslomässigt stöd till 
patienterna och deras 
familjer  
 

Hög 

Gurevich,  
Bishop, Bower, 
Malka, & 
Nyhof-Young. 
2004 
 

Kvalitativ 40 män  Semistrukturerade 
intervjuer 
Tematisk-analys 
Bandspelare 
 
 
 
 

Här skapar testikelcancer 
en omväxlande hindrande 
eller prestationsförhöjande  
manlighet och sexualitet.  

Hög 

 
Sheppard, &  
Wylie.  
2001 

 
Kvalitativ 

 
27 män 

 
Semistrukturerade 
intervjuer 
GRISS & EORTC 
QLQ-C30, SPSS 
Bandspelare 
 
 
 
 
 

 
Behandlingen för cancer 
påverkar deras sexuallitet 
genom åtrå eller begär, 
psykisk funktion och 
stimulerande/hämmande 
process efter cytostatika 
effekter på 
spermaproduktionen. 
Resultatet visade impotens, 
ingen sensualitet, missnöje. 
 

 
Hög 

Jones, & Payne. 
2000 
 

Kvalitativ 
& 
Kvantiativ 

25+22 
Män  

Semistrukturerad 
Intervjuer 
Bandspelare 
Grounded  teori analys  
HADS  
Mann–Whitney and 
Chi-square tests. 
 

En jämförelse av 
orosmoment i de olika 
stadier av testikelcancer. 
 
 
 

Hög 

 
 
Resultat 
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier, dessa redovisas i Tabell 3. För 

att belysa personernas subjektiva upplevelser redovisas kategorierna i löpande text med direkt 

citat från original artiklarna.  
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Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att vara orolig på grund av bristande information 

Att ha rädsla och osäkerhet som har betydelse för livet 

Att vara rädd om sin manlighet och det sexuella kan vara misslyckat 

Att få stöd och trygghet hjälper att återgå till det normala  

 

Att vara orolig på grund av bristande information 

 
I flera studier beskrev deltagare som hade testikelcancer att bristande information var vanligt 

vilket ledde till oro och ångest. En blandning av det mest fruktansvärda de varit med om 

(Brodsky, 1999; Jones & Payne, 2000; Gascoigne & Whiter, 1999; Gurevich, Bishop, Bower, 

Malka, & Nyhof-Young, 2004; Sheppard & Wylie, 2001; Chapple & McPherson, 2004).  

I Gascoigne och Whiter (1999) framkom av en deltagare som sökte vård för ryggbesvär och 

viktnedgång vilket inte var svårt för läkaren att diagnostisera, det var en långt gången 

testikelcancer. En annan deltagare sökte vård för urinvägs infektion och fick behandling, men 

symtomen var kvar. Han uppsökte läkare igen, men läkaren ansåg att det inte var något fel på 

honom. Han blev då rädd för att kontakta hälsovården, ett år senare kontaktade han läkaren 

med hjälp av sin fru, han fick då diagnosen testikelcancer. En deltagare beskrev att ingen 

berättade vad sjukdomen innebar eller vad som skulle hända. Deltagaren hade 

självmordstankar.  

 
 I was walking around suicidal” (Gascoigne & Whiter, 1999, s. 67). 

 

I  Brodsky (1999) jämförde deltagarna bristande information med att vakna upp efter 

operation med smärtor och inte kunna prata på grund av respiratorbehandling. De beskrev 

även en psykisk känslomässig plåga. Att behöva känna sig obekväm, dum, förödmjukad och 

extremt arg var någonting de inte ville gå igenom igen. Fysiskt sett var det den mest 

fruktansvärda upplevelsen det värsta helvetet som de inte vill gå igenom igen.  

 

. I asked a lot of questions. Even with all that, I didn't know what was going on. 
For instance, when I woke up in the recovery room, I wish someone had told me 
what the recovery room is all about. I woke up and thought, Oh my God, I'm 
dying! (Brodsky, 1999, s. 69). 

 



Mäns upplevelser av att leva med testikelcancer 

En litteratur studie av Annelie Danielsson och Anneli Kielatis 

10

 I Jones och Payne (2000) framkom att många deltagare ansåg att de inte fått konkret 

information på uppföljnings träffar med vårdpersonal. De gick därifrån med blandade känslor 

av lättnad och frustration. Vidare framkom deltagares känslor av osäkerhet från den aktiva 

behandlingen som påverkade dem på olika sätt. En deltagare beskrev det som en chock att 

leva som i ett mörker med ängslan för återfall. Det var en skiftande förening av återhämtning 

från kemoterapin med tillfrisknande från cancer. En annan deltagare beskrev att han hade fullt 

med frågor till doktorn, men när han sa att testerna var bra, kändes det som om att han inte 

kunde ställa sina frågor då.  

 

You’re in a bit of limbo; you’re doing the blood tests and you’re not sure what the 
results are going to be, or what’s going to happen” (Jones & Payne, 2000, s.391). 
 
 

I Sheppard och Wylie (2001) beskrev deltagare att de inte fick information före operationen 

om att den sexuella funktionen skulle påverkas. Deltagarna och deras fruar var uppgivna och 

önskade att de hade blivit erbjuden rådgivning. I Chapple och McPherson (2004) framkom att 

några deltagare var upprörda att de inte blivit erbjuden någon protes vid operationen. Ingen 

hade upplyst eller gett dem råd om det. En av deltagarna var tvungen att besluta sig om protes 

utan att få information om riskerna eller förmånerna. En annan deltagare var bergsäker på att 

han inte blivit informerad och förväntade sig få informationer av protesens sammansättning. 

Han ville veta om implantaten han skulle ha i sin kropp var liknande silikonbröst.  

 

They didn’t mention what would happen early on, it might change over time, how 
it would feel, whether they came in one size and that kind of thing, no that wasn’t 
discussed at all… (Chapple & McPherson, 2004, s. 661). 
 
 

Att ha rädsla och osäkerhet som har betydelse för livet 

Det som genom lyste de flesta studierna var att deltagarna beskrev obehag, ängslan och rädsla 

i vissa fall även som en inledande rädsla för döden. I flera studier framkom det att deltagarna 

ville berätta om testikelcancer men var rädda för reaktionerna. De var generade och kände 

osäkerhet att visa sig för andra. De var medvetna att sjukdomen var skrämmande för andra 

människor som var oförstående och dåligt informerade (Brodsky, 1995, 1999; Gurevich et al 

2004; Gascoigne & Whiter, 1999; Sheppard & Wylie, 2001; Gascoigne et al., 1999; Chapple 

& McPherson, 2004). I Gascoigne et al. (1999) beskrev deltagarna att det var en del av 

någonting som de inte vill veta någonting om. Ordet cancer hade en livs betydelse och de 

kunde inte se någon framtid av läkemedel eller behandling. Det var ett intrång i privatlivet 
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som de inte kunnat skydda sig från eller ta det till sig. I Brodsky (1999) beskrev deltagarna en 

inledande rädsla om döden, det var en känsla av chock, förnekelse och förtvivlan. En 

deltagare beskrev att han kände sig bedragen och tappade tidsperspektivet. Det kändes som, så 

här är det. Han kände det som att livet var över. En konstig inledande känsla som en 

förberedelse på döden. Varje gång han såg en äldre person, var han avundsjuk på dem som 

fått leva ett helt liv.   

 

You can't believe it. It's not happening! You feel like it's a nightmare. The first 
thing I did the day after I was told, I started looking through pictures (Brodsky, 
1999, s. 69). 

 
 

Vidare framkom i Brodsky (1999) att deltagare upplevde kemoterapin som en fruktansvärd 

cellgiftsbehandling. De hade perioder av svåra illamåenden, svaghet, dramatiskt vikt nedgång 

och de tappade håret. De var utmärglade och ville inte bli behandlad på det sättet de ansåg att 

det var en svaghet. Det framkom av en deltagare som fick en brännande känsla och feber, 

speciellt i samband med injektionerna. De beskrev ömhet i munhålan och nervinflammation i 

händer och fötter med känselbortfall. I Brodsky (1995) framkom det att deltagare hade 

känslor som depression, chock, osäkerhet och förfäran av att se på sina kroppar efter 

operation och kemoterapin. Dessa känslor minskade med tiden och de flesta deltagarna 

rapporterade en tillbaka gång till det normala. En annan deltagare beskrev att varje gång 

någon såg honom utan tröja så fick han frågan var ärret kom ifrån. Deltagaren ville inte bli 

kallad cancer patient, inte heller att andra skulle tycka synd om honom. 

 

I just tell them I had abdominal surgery… I don`t think people understand it 
[cancer]. I think it scares people… I see how I react to other people when I hear 
the word. It`s like you can catch it or something from someone else (Brodsky, 
1995, s. 88). 
 

Männen kände det pinsamt och genant att söka hjälp (Gascoigne & Whiter, 1999; Gascoigne 

et al. 1999). I Gurevich et al. (2004) framkom det av deltagarna att som kille pratade man inte 

om sådant, andra killar ville inte höra eller föreställa sig hur det skulle vara att ha 

testikelcancer. De menade att öppenhet ansågs som kvinnligt och därför pratade man inte om 

testikelcancer. De beskrev även att det kändes pinsamt och ville inte använda ordet 

testikelcancer. De ville dölja en del av sig själva för att inte avslöja om vad som pågick. En 

deltagare beskrev att det var pinsamt när han var ung och hade cancer, speciellt när det var 
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testikelcancer. I Sheppard och Wylie (2001) framkom det att deltagarna ville få bort cancern 

så fort som möjligt.  

 
Det framkom i två studier att endast två deltagare själv hade undersökt sin testikel. De hade 

läst om det och förstod omedelbart att det var testikel cancer. De försökte dölja det för sig 

själv och tänkte att det bara var inbillning. Det tog lång tid innan de sökte vård på grund av 

rädsla för kastration (Gascoigne & Whiter, 1999; Gasoigne, Mason & Roberts, 1999). I två av 

studierna beskrev deltagarna rädsla för nya förbindelser att sjukdom inte skulle vara en sak 

fråga i en ny relation därför ville de inte berätta om det i början (Sheppard & Wylie, 2001; 

Chapple & McPherson, 2004). Det framkom även att deltagarna kände hur vänner undvek 

dem på grund av rädslan och oförstånden för sjukdomen. Även att de hade mist vänner för 

sjukdomen var skrämmande för andra (Gascoigne & Whitear, 1999; Brodsky, 1995). I 

Sheppard och Wylie (2001) beskrev en deltagare att hans förhållande hade tagit slut för att 

han hade fått testikelcancer för att hon inte kunde hantera de känslor som det förde med sig.  

 
 
 

Att vara rädd om sin manlighet och det sexuella kan vara misslyckat  

I Sheppard och Wylie (2001) framkom det att sexuella funktioner var fysiskt känsligt för att 

det rörde sig om könsorganet. Läkemedlet gjorde att den sexuella känslan stördes. Endast en 

person medgav att han hade varit orolig att sex skulle bli annorlunda efter hans operation.  

Han berättade att han kunde ha smärta vid sex, och var orolig om han skulle få utlösning. Han 

fortsatte att berätta att det kändes annorlunda. Självkänslan blev också dålig när potensen var 

svag. Det framkom av en deltagare att när han var i en krets av vänner och diskuterade 

någonting sexuellt kände han sig annorlunda. I två studier framkom det att 

kroppsuppfattningen var påverkad när deltagarna hade fått ta bort en testikel, och de ville 

genast sätta tillbaka en. Men det viktigaste var att den sexuella funktionen inte var försämrad 

och att de fortfarande kunde producera spermier. Man kunde faktiskt leva med en testikel 

(Chapple & McPherson, 2004; Sheppard & Wylie, 2001). I Sheppard och Wylie (2001) 

beskrev deltagarna känslan av osäkerhet och ängslan efter operation att andra människor 

skulle märka den saknade testikeln. 

 

 It was important to me to realise very quickly that sexual function wasn’t 
impaired at all er and really that the funny thing (laughs) is that once I got used 
to having one testicle which was really again very quick it all of a sudden seemed 
incredibly clunky to have two (Chapple och McPherson, 2004, s. 657) 
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I Gurevich et al. (2004) framkom det av deltagare att det var social identifiering utav 

kroppens fysiska förändring. Det framkom som viktigt att fortfarande kunna älska och att 

manligheten hade stor betydelse. Att mista båda testiklarna skulle vara det yttersta brottet mot 

det maskulina. En deltagare beskrev att han kände sig inte alls som mindre man. Han kände 

sig mer som en man nu eftersom han hade haft mer sex efter operationen och det kändes som 

tidigare. I studie av Gurevich et al. (2004) beskrev en deltagare hur människors reaktion var 

till begreppen manlighet och sexuellitet. Att man skulle ha blivit mindre manlig för att man 

hade blivit kastrerad, han menade att de inte visste vad de pratar om. En deltagare beskrev att 

han fick massor av frågor om han fortfarande kunde ha sex.  Det var tydligen en stor sak.  

  

 
It took me a long time to change in front of other guys. I would have been 
uncomfortable the first year doing that [going to the gym].  I went to a urinal 
once and somebody came in and I had to go in to one of the stalls, I was self 
conscious about it (Gurevich et al., 2004, s. 1600). 

 

I ett flertal studier framkom det att sex inte var likadant som förut (Brodsky, 1995; 

Sheppard, Wylie, 2001; Gurevich, Bishop, Bower, Malka & Nyhof-Young, 2004). I två 

av studierna beskrev deltagare att det var en svårighet att hantera misslyckande, de 

kände begränsningar eller att sex var ofullbordat och kunde inte njuta av det som förut 

(Brodsky, 1995; Gurevich et al ,2004). I Gurevich et al (2004) beskrev deltagare rädsla 

kring manligheten att inte kunna bevara erektion, missad utlösning, oro om sex. Skulle 

det göra dem till mindre man om de inte kunde prestera som förut. En deltagare beskrev 

om sexualitet att han fortfarande kände sig handikappad på ett sätt. Han förklarade att 

han hade sina behov men att funktionen inte fanns där. I Gurevich et al., (2004) 

framkom deltagarnas missnöje med bortskärandet av ena eller båda testiklarna vilket 

skulle påverka manligheten märkbart. En beskrev när han fick diagnosen [han] doktorn 

talade om avlägsnande av den högra?[testikeln]. I studierna Gurevich et al (2004) och 

Brodsky (1995) framkom det att deltagarna hade en oroande tanke om fruktsamheten, 

att inte kunna få barn. En deltagare hade övervägande tankar att spara spermierna i en 

spermabank. Det framkom att en deltagare fått mer kunskaper om det sexuella och att 

sexlivet var bättre nu än någonsin.  
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It was pretty devastating. To be 19 and to be told you will never have a normal 
sex life again. That was really difficult to deal with, that was the worst part of it. 
Sex is not as good now as it was then, that’s definite, I had limited. I wasn’t able 
to maintain an erection.  I miss ejaculating. There’s no doubt about that. 
(Gurevich, et al. 2003, s.1602) 

 
 

Att få stöd och trygghet hjälper att återgå till det normala. 

I flertalet av studierna framkom att det genom stöd från en partner gav trygghet (Brodsky, 

1995; Sheppard-Wylie, 2001; Gurevich et al. 2004; Jones & Payne, 2000).  I några av 

studierna framkom att relationen till frun förbättrats enormt och blivit mer harmoniskt. Även 

relationerna till syskon och vänner hade blivit bättre efter dessa erfarenheter. En deltagare 

beskrev att han var bättre på upplevelser nu (Brodsky, 1995, 1999; Gurevich et al. 2004). I 

Brodsky (1995) framkom att de kände sig mer som en familjeperson än tidigare. Det framkom 

även att stöd och inspiration från med patient hjälpte till att öka förtroendet för att kunna klara 

av sjukdomen. 

 
I remember my brother rubbing and kissing my baldhead and I thought, 'that was 
the first time my brother has ever kissed me . . .' It's been one of the highlights of 
having been ill. (Brodsky, 1999, s. 71) 

 

I två studier beskrev deltagare att de inte kunde se någon anledning till oro efter 

konsultationen. De hade fått förklarat att det var god prognos och att det gick att bota om det 

kom tillbaka. De lugnande orden byggde upp självförtroendet, och de kände även stödet från 

sjukhus personalen (Gascoigne, Mason & Roberts, 1999; Jones & Payne, 2000). I studie av 

Chapple och McPherson (2004) beskrev doktorn erbjöd honom en oäkta testikel, frun var 

emot det men det var upptill honom att avgöra. Efter ett tag så formade sig pungen och ingen 

kunde veta att en testikel var borta. Att ha en främmande kropp flytande omkring inuti sig var 

inget som han ville ha. En deltagare fick råd av läkaren angående protes, han var av den 

åsikten att det kund faktiskt orsaka komplikationer som medförde risk för infektion. Läkaren 

avvisade honom för att ingen skulle se att han bara hade en testikel och det skulle inte påverka 

honom.  

 

. . . After I’d been told that,  I could see no reason to worry’ (Jones & Payne, 2000, 
s. 390). 
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I två studier framkom det av deltagarna att testikelcancer var det värsta som hade hänt men att 

de överlevt. En deltagare berättade att när doktorn sade att han var okej, så kunde han riktigt 

känna hur spänningen gick ur hans kropp (Brodsky, 1995; Jones & Payne, 2000). Vidare i 

Brodsky (1995) beskrev flera av deltagarna att man levde dag för dag och gjorde så mycket 

man kunde. Livet uppskattades och gav mer stimulans och de kunde njuta mer av livet. 

Cancern hade gett dem en central styrka genom att de kunde hantera kriser som detta. De 

kunde inte förstå varför människor hetsade upp sig över korkade och löjliga saker. Flera av 

deltagarna blev mer självmedveten att själv kunna acceptera vad som hade hänt. De kunde se 

världen och sig själva på ett mera realistiskt sätt. De hade lärt sig mera om sig själva och 

trodde att de skulle klara av motgångar bättre. 

 
So that´s [testicular cancer experience] given me a very central sort of strength … 
No matter what my circumstances may be in the future, I´ll be okay. That´s an 
incredible thing. (Brodsky, 1995, s. 83) 

 
 
I två studier framkom det av ett flertal deltagare hur det var att komma tillbaka till det 

normala livet. Känslor av lättnad och lycka, när det första håret kom tillbaka och när de 

började gå upp i vikt. De fick en annan syn på livet med större spontanitet och rikedom. Det 

gjorde saker som inte blivit gjorda och de ville gå ut och ha roligt. De blev själviakttagande 

och såg saker på ett annorlunda sätt (Brodsky, 1999; Jones & Payne, 2000). I Gurevich et al. 

(2004) beskrev en deltagare att sexuell njutning med sin äkta maka och att fertilitet var stora 

saker, men inte större än livet. På många sätt såg dessa män inte sig själva som botade cancer 

patienter utan som människor som både har haft cancer som sedan snabbt blivit botade.  

 

 
Diskussion 
 
Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelser av testikel 

cancer. Studien har baserats på åtta vetenskapliga artiklar som analyserats med kvalitativ 

innehålls analys och resulterade i fyra kategorier; att vara orolig på grund av bristande 

information; att ha rädsla och osäkerhet som har betydelse för livet; att vara rädd om sin 

manlighet och att det sexuella kan vara misslyckat; att få stöd och trygghet hjälper att återgå 

till det normala. 

 

I kategorin att vara orolig på grund av bristande information beskrevs den bristande 

informationen i samband med diagnos, behandling och operation vilket gjorde att de kände 
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sig oroliga förödmjukade och med stor osäkerhet. De upplevelser kan jämföras med Morgan, 

Redman, White, Cakir och Boyages (2002) studie som belyser att kvinnor med s k duktal 

(bröst)cancer in situ (DCIS) som är en icke-invasiv typ av bröstcancer. När deltagarna fick 

diagnosen DCIS så visste de inte om att de hade cancer. Kvinnorna blev förvirrade av den 

förkortade diagnosen de fick. När de senare fick höra ordet cancer förstod de allvaret med 

sjukdomen. En beskrev att hon aldrig hade fått berättat att det var cancer eller att det kunde 

sprida sig. En kvinna beskrev att hon fick information om bröst cancer och behandling men 

inte om DCIS. Det framkom även att de saknade både muntlig och skriftlig information om 

sjukdomen vilket gjorde att de själva sökte information på bibliotek, Internet och även i 

bokhandel. Kvinnorna hade velat ha mer information så de skulle kunna förbereda sig med 

frågor inför beslut om behandling.  

 

Deltagarna i föreliggande litteraturstudie såg brister med informationen vilket gjorde att de 

kände sig oroliga. Det är därför mycket viktigt redan från början att informera personen vad 

det innebär att ha testikelcancer och hur behandlingen går till och hur det kan påverka dem i 

vardagen. Det kan även kännas svårt att prata om det känsliga ämnet när det berör 

könsorganet. Det kan upplevas generande och pinsamt för alla parter. Det är det vi som 

sjuksköterskor och omvårdnads ansvariga som måste göra det till en naturlig sak att prata om. 

Genom att förbereda personen till ett enskilt samtal så denne hinner förbereda sig inför sina 

funderingar och frågeställningar. Ett bra tips kan vara att personen skriver ner sina frågor. 

Enligt Anthony (2005) kan det vara till stor hjälp att ha en checklista som på sätt och vis ger 

en guide genom samtalet så ingenting glöms bort och det underlättar kommunikationen som 

är mycket viktigt mellan personen och sjuksköterskan. Enligt Schmidt (2003) beskrivs att 

sjuksköterskan skall behandla personer individuellt. Det viktiga är att förklara diagnosen mer 

exakt och informera mer om sjukdomen. Varje persons upplevelser är unika vård upplevelser 

och är aldrig det samma för någon. I Neville (2003) hävdar de genom en djup och specifik 

hälsoinformation till individ och familje- medlem hjälper det dem att förstå. Stöd och 

information är den viktigaste delen för att få en förståelse för hur de upplever sjukdomen. 

 

Attree (2000) beskriver en god kvalité av vården som är individuellt patient fokuserad. Vid 

god omvårdnad visar personalen intresse för patientens känslor. Individ anpassad vård var 

också relaterad till patientens behov och synen på en god kvalité. Personal som visar respekt 

för individens rättigheter värdighet och integritet är en kvalitet. Det är viktigt för patienten att 

få vara med och diskutera om vad det finns för möjligheter av vård och behandling. För att ge 
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en god omvårdnad ska personalen vara vänlig, varm, social, tillgänglig och framkalla ett band. 

Motsatsen är en mera formell distans traditionell professionell personal- patient relation. Att 

ha en öppen kommunikation är en av de viktigaste i personal patient relationen. Samtal med 

patienten är både att lyssna och förstå deras problem och ge information samt råd (Attree, 

2000). 

  

I kategorin att ha rädsla och osäkerhet som har betydelse för livet beskrevs hur ordet cancer 

fick betydelse för deras liv. Det beskrevs även att deltagarna ville berätta om testikelcancern 

men var ofta rädda för vilka reaktionerna skulle bli. Det kunde vara svårt att skapa nya 

relationer eftersom människor var oförstående om deras sjukdom. Känslor som depression, 

chock, osäkerhet och förfäran framkom och de kände svårighet att visa sig för andra. Genom 

TSE [testikel själv undersökning] upptäckte deltagare förändring men förnekande sjukdomen 

med rädslan för att söka vård. Vilket kan jämföras med Kearney (2006) som beskrev hur 

kvinnor kände osäkerhet med att utföra BSE [bröst själv undersökning]. De kände rädsla för 

att inte utföra undersökningen rätt och på så vis skulle de känna sig skyldiga om de inte de 

skulle upptäcka bröst cancern nog tidigt. Därför avstod många kvinnor att utföra BSE själva. I 

Denny (2004) beskriver kvinnor sina erfarenheter av endometrios.  De var oroliga över 

långtidsbehandlingens effekter som hur skrämmande det var att tappa håret och hur det 

sexuella påverkades. Det innebar även sociala effekter som att förhållandet gick isär på grund 

av sjukdomen och att inte partnern klarade av situationen.  

 

I Bowman (2000) hävdar att rädsla är specifikt i kroppslig förändring och känslor att resultatet 

eller behandlingen är farligt, det är relaterat till psykosociala välmående. Ledsamhet och 

psykisk smärta kan ingen egentligen förstå det är känslor av tomhet.  Corbin (2003) hävdar att 

det kan vara fina linjer mellan uppfattningen av sjukdom och hälsa. Personer är ibland inte 

säkra var de står fysiskt de väntar och ser om kroppen kan litas på igen. Även om deras 

sjukdom botats genom kirurgi så kan kroppen kännas osäker och sårbar om det kommer 

tillbaka.  

 

Resultatet av föreliggande litteraturstudien visade att deltagarna inte hade fått vetskap om 

behandling inte heller hur det kunde påverka dem. Därför är det viktigt för oss som blivande 

sjuksköterskor att se varje människa för den unika personen de är och vara mycket lyhörd 

gärna genom att sitta ned i lugn och ro och prata med dem. Därför anser vi att det kan vara bra 
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med en individuell sjuksköterska till patienten som kan fokusera sig på denna person under 

sjukdomsperioden. Exempelvis PAS patient ansvarig sjuksköterska. 

 

I kategorin att vara rädd om sin manlighet och att det sexuella kan vara misslyckat framkom 

det att sex inte var likadant som förut även att förlusten av en testikel var en sorts hotande 

manlighet. Det framkom även att deltagare hade svårighet att hantera misslyckande och de 

kände begränsningar eller att sex var ofullbordat och kunde inte njuta av det som förut. I en 

studie av Kralik, Koch och Telford (2001) beskriver kvinnor betydelsen av sexuallitet vid 

kronisk sjukdom. Kvinnorna avslöjade att det sexuella har mycket med att göra hur de ser på 

sig själva och sin kropp. Även hur de ställer sig till sexuella beteende i relationer. Sexualiteten 

anses vara en viktig del av vardagslivet för att det påverkar interaktionen med andra och om 

hur människan känner om sin egen kropp. Sexuallitet är ett viktigt hälsobegrepp, de beskrev 

även rädsla i nya sexuella relationer för att de hade en kronisk sjukdom. Enligt Townley 

Bakewell och Volker (2005) beskrivs att sexuella svårigheter är relaterat till unga kvinnor 

med bröst cancer. Det fick nästan ingen information om den sexuella effekten efter 

behandlingen eller hur man skulle hantera den. Behandlingen hade en psykosexuell påverkan 

och det sexuella livet förändrades efter diagnosen. I Kelsey, Owens och White (2004) 

beskrevs hur män med prostata cancer undvek att söka läkarvård på grund av rädsla för 

cancer. Det fanns även en rädsla för operation, biverkningar och ned satt sexuell effekt. Det 

var bara inte en rädsla för döden den var också en rädsla för att mista manligheten. 

 

Resultatet av föreliggande litteraturstudien visade att det var brister på hur det sexuella 

påverkades av behandling. Här kanske sjuksköterska kunde använda sig av PLISSIT- 

modellen ( tillåtelse, begränsande information, specifika förslag och intensiv terapi) som är en 

sexologisk vägledning. Townley Bakewell & Volker, (2005) Sjuksköterskan kan använda  

PLISSIT modellen vid information och det röra sig även om och hur det kan påverka 

sexuallivet fysiskt och psykiskt. 

 

I kategorin att få stöd och trygghet hjälper att återgå till det normala beskrevs att det värsta 

hade hänt och att de överlevt. Det framkom hur viktigt det var att ha stöd från partner vilket 

gav trygghet. Genom att få information att det var en god prognos och att det skulle gå att 

bota fanns ingen anledning till oro. I Thompson, Kent och Smith (2002) beskriver en kvinna 

som hade vitigo [hud sjukdom] hur hon fick stöd av sin make när de var på semester och folk 

vände sig om och tittade på henne. Han sa kom igen du är bra fortsätt att gå, hon hade inte 
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fortsatt utan honom. I en studie av Landmark, Strandmark och Wahl (2002) beskrivs 

bröstcancer och socialt stöd. Där framkom vikten av att socialt stöd från de närmaste vänner 

och kollegor samt från organisationer och sjukvårdspersonal. Det känslomässiga stödet 

behövdes för att kunna och behålla självkänslan. Det flesta människor som har ett långt 

kärleksliv har en omtanke och är respekterad för den de är. De blir sedd och hörd av de som 

står dem närmast.  

 

Resultatet i föreliggande litteraturstudien visade att de som hade fast och långt förhållande 

upplevde det lättare att hantera testikelcancern. Även att de hade överlevt det värsta tänkbara 

sjukdomen. Testikelcancer kunde medföra mycket rädsla och osäkerhet därför är det viktigt 

att vi som sjuksköterskor är lyhörd och ger saklig information. Genom ökad förståelse för 

personernas subjektiva och emotionella känslor hade detta kunnat undvikas. Sjuksköterskan 

kan på ett professionellt sätt bemöta personer och anhöriga på bästa sätt samt ge en god 

omvårdnad. Sarvimäki (1996, s. 50- 51) menar att vården inte har med personer i allmänt att 

göra. Det viktigaste är att se den unika människan det vill säga den enskilda individen. 

Toombs (1993, s. 1-29) beskriver att samtalet mellan vårdgivare och vårdtagare har betydelse 

vid första mötet. Det är viktigt att skapa en dialog för att kunna ge den bästa vård för 

patienten. Genom att vårdpersonalen ställer öppna frågor skapas broar mellan varandra. Den 

narrativa metoden används för att få en djupare förståelse. Det är viktigt att patienten är 

delaktig i den vård som denne är i behov av. När patienten söker hjälp är denne angelägen att 

få bot och förståelse över sin sjukdom och livssituation. I vårdlidandet kan vårdpersonalen 

och patienten ha skilda mål och uppfattningar om upplevelsen av att vara sjuk eller ha en 

sjukdom. I McCullagh och Lewis (2005) beskriver att sjuksköterskan spelar mycket viktig roll 

vid hanteringen av sjukdom, att öka medvetenheten och främjandet till själv kontroll (TSE) 

och klinisk värdering, behandling och uppföljning av testikelcancer.  

 
Metodkritik 
 
Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 3-4) är kvalitativ forskning en modell där fokus läggs 

på de subjektiva upplevelser och erfarenheter som människan har runt olika fenomen. 

Forskaren har för avsikt genom halv- eller ostrukturerade intervjuer skapa förståelse för 

människans inifrån perspektiv. Datainsamlingen till detta arbete bestod av att välja 

vetenskapliga och publicerade studier. Vi har använt oss av engelska artiklar i vår analys, 

detta kan innebära feltolkningar eftersom det inte är vårt modersmål. När texterna har 

översatts till svenska kan vissa betydelser ha gått förlorad. Även om vi har varit noggranna 
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kan feltolkningar ha förekommit och nyanser kan misstats när texten översatts till svenska. Vi 

hade elva artiklar om testikelcancer från start till vår studie men tre dem fick vi utesluta för de 

var kvantitativa.  

 
Vi har använt oss av William och Stoltz (2002, s.92, 122-123) kvalitetsgranskningsunderlag 

där vi fann att alla våra åtta artiklar var av hög kvalité som där med ökar trovärdigheten. 

Kvalitén på artiklarna kan vara felbedömda eftersom vi inte är vana att granska vetenskaplig 

litteratur.  

 
Downe-Wanboldt (1992) menar att innehållsanalys är ett forskningssätt som ger möjligheten 

att objektivt och systematiskt beskriva trovärdighet. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver en manifest metod som innebär att man håller sig textnära och beskriver det tydliga 

och självklara fenomen för att i största mån undvika tolkningar. Här kan en viss felkälla 

förekomma i tolkningen av fenomenen och dess innerbörd. Vidare menar Graneheim och 

Lundman (2004) att det är viktigt att behandla hela texter för att bibehålla fenomenet under 

analysen. Textenheterna kondenserades vilket innebar att man kortade ner texten men behöll 

kärnan av innehåll. Detta kan vara en eventuell felkälla i vår studie, där viktig information kan 

ha försummats även om vi har kontinuerligt återvänt till ursprungskällan för att finna kärnan 

utan att tolka dess innerbörd. Kategoriseringen är beroende på mängden material det vill säga 

hur långt det är möjligt att sammanföra dessa utan att de tappar sitt syfte. De slutkategorier 

som man kommer fram till presenteras med brödtext där ursprungsdata styrker resultatet med 

hjälp av citat. Svaret på syftet skall besvaras. Resultatet är baserat på åtta vetenskapliga 

artiklar, hade vi haft fler artiklar kanske andra fenomen skulle komma fram. 

 
Enligt Holloway och Wheeler (2002, s 10-12) är extern validitet viktigt. Forskaren kan be 

kollegor som inte är involverad i forskningen men har kunskap om metoden läsa igenom och 

ge synpunkter. Validiteten i vår analys har granskats av personer som inte är insatt i ämnet 

men har kunskap om metoden kvalitativ innehållsanalys. Detta har skett i flera steg under 

arbetets gång genom seminarier och tillsammans med handledare.  
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Slutsatser  
 
Vi har fått en djupare förståelse för de konsekvenser som upplevs av personer med 

testikelcancer. Prognosen för sjukdomen är god men för de unga män som drabbas blir livet 

till stor förändring. Även mycket för den bristande kunskap som de har inom området 

testikelcancer. Bara genom ordet cancer som många förknippar med döden. I vår 

litteraturstudie framkom det en tydlig bristande information. Mycket av det hade kunnat 

undvikas om sjuksköterskan hade informerat om hur det skulle gå till och hur det kunde 

kännas med de olika behandlingarna. Den bristande informationen visade också att några 

trodde att ett implantat skulle ge dem möjligheten till fertilitet, vilket var felaktigt. Därför är 

det mycket viktigt för oss som blivande sjuksköterskor att vara lyhörd för dessa män och 

deras anhöriga. Att kunna ge så mycket information som möjligt och även ta upp sådant som 

kan upplevas som pinsamt att prata om. För det är frågor som kan kännas svåra även för 

sjukvårds personal att prata om särkilt när det kan ha med känsliga frågor att göra. Som 

blivande sjuksköterskor anser vi att det borde ingå i skolundervisningen (högstadiet) att 

pojkarna får lära sig hur man själva kan undersöka testiklarna. Det känns som om att det 

fortfarande finns svårigheter (tabu) att prata om könsorganet. Det övergripande som studien 

visar är att sjuksköterskan bör se den unika individen och tillgodose de behov som finns. 
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