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Abstrakt      
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män som har en påverkan på den sexuella 

hälsan och livskvalitén i stor utsträckning. Sexualitet är en viktig del av människan genom livet 

och bör därför beaktas av vården. Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelser 

av hur den sexuella hälsan påverkades av prostatacancer. Tretton vetenskapliga artiklar 

analyserades med manifest innehållsanalys. Genom en sammanställning och analysering av data 

utformades tre kategorier med sex underkategorier. Resultatet visade att männen hade 

känslomässiga upplevelser i samband med val av behandling, kroppsliga förändringar, förlust av 

förmågor och sjukdomens påverkan på den sexuella hälsan. Vidare beskrevs en genomgående 

brist av stöd och information från sjukvården. Det framkom också att männen upplevde att de 

sexuella förändringarna hade en inverkan på deras självbild, nära relationer och framtida hopp. 

Vidare diskuterades resultatet med slutsatsen att sjukvården måste utvecklas för att kunna möta 

patienter i behov av stöd och frågor kring sexuell hälsa.  

 

    
 

Nyckelord: prostatacancer, sexuell hälsa, upplevelse, litteraturstudie, förändring, förlust 
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Sexualitet är en väsentlig del i livet hos de flesta individer och en viktig aspekt för livskvalitén. 

Då överlevnaden hos patienter med cancer blir allt högre blir även frågan om sexuella 

hälsoproblem viktigare. Sjukvårdspersonal bör därför adressera problemet genom att skaffa 

kunskap inom området och vara beredd att ge den vägledning som krävs för ett  

återupptagande av sexuell aktivitet i samband med sjukdom och behandling (Katz, 2004).  

 

Sexualitet kan enligt World Health Organization (2006) inte definieras eller förstås utan att ha en 

bred förståelse av sexualitet, med en underliggande vikt på beteenden och relation med sexuell 

hälsa. Definitionen av sexualitet är därför en central aspekt av en människa och som genom livet 

innefattar sex, könsidentitet och roller, sexuell orientering, erotik, njutning, närhet och 

fortplantning. Sexuell hälsa beskrivs vara ett tillstånd bestående av fysisk, känslomässig, psykisk 

och social känsla av välmående i relation till sexualitet, det är inte endast ett tillstånd med 

avsaknad av sjukdom, funktionsrubbning eller svaghet. För att sexuell hälsa ska nås och bevaras, 

måste de sexuella rättigheterna för alla personer respekteras, försvaras och levas upp till. Ho och 

Fernández (2006) menar att den sexuella funktionen är en komplex process som involverar det 

vaskulära, endokrina och neurologiska systemet men som också påverkar flera psykologiska 

faktorer. En av sjuksköterskans uppgifter är att ge patienten information kring deras hälsa och 

vård, med målet att nå de mest optimala resultaten för att förstärka deras livskvalitet, då den ofta 

kan påverkas av sjukdom. Sjuksköterskor bör enligt Southard och Keller (2008) vara medvetna 

om att varje person har sina egna unika sätt att definiera sin sexualitet, många inkluderar 

känslomässiga och fysiska delar. De fysiska förändringar som kan uppstå vid sjukdom och 

behandling kan förändra personers definition av sexualitet och detta bör beaktas inom vården. 

Turner och Drudge-Coates (2010) menar att sjuksköterskan ofta kommer i kontakt med patienter 

drabbade av prostatacancer och att det därför är viktigt att ha en förståelse för sjukdomen samt 

deras upplevelse. Detta för att på bästa sätt kunna möta dessa människor och de behov som finns 

för att kunna anpassa vården därefter. Enligt Turner (2007) är sjuksköterskans roll i vården av 

män med prostatacancer en stödjande och övervakande roll. Av sjuksköterskor som vårdar dessa 

patienter krävs en noggrann förståelse av sjukdomen och dess progress.  

 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män. De flesta som insjuknar i 

Sverige är över 70 år (Socialstyrelsen, 2014). Turner och Drudge-Coates (2010) beskriver att 

från 50 års ålder ökar risken med tio procent och vid 90 års ålder är risken att drabbas upp till 90 

procent. Andra riskfaktorer förutom ålder som kan påverka risken att drabbas är hereditet och en 
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viss miljöpåverkan. Det finns dock inte tillräckligt med bevis för bakomliggande orsaker vid 

prostatacancer. Turner (2007) beskriver att prostatan är en körtel som är lokaliserad under 

urinblåsan, omringar urinrör och början av sädesledaren. Körtelns primära funktion är att 

utsöndra en alkalisk vätska som utgör en del av sädesvätskan och bistår med näring och rörlighet 

till sperman. Prostatakörteln kan delas in i tre områden, det centrala området, det yttre området 

samt området mellan dessa, 70 procent av cancerfallen förekommer i det yttre området. Då 

tumören ofta befinner sig i det yttre området påverkas inte individen så mycket av det till en 

början, senare symtom kan visa sig som täta urinträngningar, sämre urinflöde, svårigheter att 

påbörja miktion samt en svårighet att tömma blåsan ordentligt. Det kan också visas sig som blod 

i urinen och i sperman samt nedsatt erektil funktion. Vid avancerade skeden kan även 

sjukdomen visa sig med anemi samt smärta i höft, rygg och bäcken. 

 

För att ställa diagnosen prostatacancer krävs diverse utredningsmetoder, Turner och Drudge- 

Coats (2010) menar att börja med att låta patienten beskriva sin bakgrund och sjukdomshistoria 

är viktigt, detta på grund av ärftligheten för sjukdomen. Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett 

protein som bildas i prostatan, ett blodprov tas i samband med utredning, där förhöjda PSA 

nivåer kan tyda på prostatacancer. Vidare beskriver de att det finns olika stadier utifrån hur 

aggressiv och avancerad cancern är och behandlingsform bestäms efter stadium av cancern samt 

patientens önskemål (Turner & Drudge-Coates, 2010). Bayliss, Duff, Stricker och Walker 

(2016) skriver i sin artikel att det finns flera olika former av behandling för prostatacancer 

tillgänglig idag, exempelvis aktiv bevakning, utvärtes strålningsbehandling, hög eller låg dos av 

brachyterapi, öppen kirurgi eller laparoskopisk kirurgi där prostata och sädesblåsa tas bort. 

Komplikationer av dessa behandlingar varierar och kan inkludera stor blodförlust, 

erektionsproblem, urininkontinens och inte komplett behandling. Wilson (2016) menar att 

beaktning bör läggas på hur stöd på bästa sätt kan ges till patienter när de ska göra svåra beslut 

kring behandling. Det är nu en större andel personer som överlever cancerdiagnosen än tidigare 

och det är väl känt att den effekt som cancer har inte slutar i samband med en avslutad 

behandling. De potentiellt långvariga fysiska, psykiska och emotionella effekterna av 

behandlingarna på individen borde tas i större beaktning av sjukvården och vårdgivare borde 

vara mer förberedd att anpassa vården för att kunna ge stöd.  

 

Enligt Southard och Keller (2008) är den sexuella hälsan ofta lågt prioriterat hos personer med 

en nyligt diagnostiserad sjukdom som exempelvis cancer. Men då behandlingarna tar slut och 
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patienten överlevt sjukdomen blir den sexuella hälsan åter en viktig faktor i patientens liv samt 

att efter sjukdom kan deras sexualitet och sexuella hälsa bli tillfälligt eller permanent förändrat. 

Vidare beskrivs det att det är ett fåtal personer som får frågan om sexualitet och om de har 

funderingar eller problem, antingen under behandling eller efter. Att sjuksköterskan samtalar om 

sexualitet är viktigt och något som önskades. Sexualitet är ett känsligt ämne och som upplevdes 

viktigt att samtala om på ett privat, konfidentiellt och icke-dömande sätt. Att sjuksköterskan har 

kunskap, empati och inte är nedlåtande är viktigt. Det är däremot ofta så att sjuksköterskan 

uppfattar att patienten inte vill att sexualiteten berörs. Ayaz (2012) beskriver i sin studie att 

sexualitet är ett koncept inom den holistiska sjukvården. Sjuksköterskans roll i att adressera 

sexuella problem börjar redan vid insamlingen av information och fortsätter till det att 

information, konsultation och orientering ges. Sjuksköterskans omvårdnadsdiagnostisering 

relaterat till sexuell dysfunktion borde innefatta utvärdering av såväl fysiska, psykologiska, 

sociokulturella, etiska och situationsanpassade problem. Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar 

som rör sexuella problem ska fokuseras på support kring patientens sexuella behov. Planering 

inom området sexualitet inkluderar ofta samarbete med andra inom hälso-och sjukvården. Enligt 

Rowniak och Senik (2016) saknar sjukvårdspersonal ofta kunskap och erfarenhet för att kunna 

ge optimal vård för den sexuella hälsan. 
 
Efter vår genomgång av aktuell forskning relaterat till mäns sexuella hälsa vid prostatacancer är 

det påtagligt att det finns en omfattande litteratur i ämnet men att vi samtidigt funnit få 

kunskapssammanställningar som heltäckande beskriver området från ett upplevelseperspektiv 

där mäns upplevelser lyfts fram. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om detta för att 

kunna förstå vilket stöd dessa patienter behöver för att få en så god vård som möjlig. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelser av hur den sexuella hälsan påverkades av 

prostatacancer.  

 

Metod 
Detta är en litteraturstudie som utgått från resultat från vetenskapliga artiklar som studerat hur 

män med prostatacancer upplevde den sexuella hälsan. Litteraturstudien har en kvalitativ ansats 

och fokuserar på mäns upplevelser från ett inifrånperspektiv (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 119-

121).  
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Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar      

Den bibliografiska referensbasen som användes för litteratursökningen var CINAHL. För att 

hitta passande söktermer på engelska men även synonyma och alternativa söktermer relaterades 

till ämnet användes Svensk MeSH och SveMed +. Detta gjordes för att få en bred men relevant 

sökning. I sökningen användes de booleska sökoperatorerna AND och OR. Backman (2008, s. 

173) beskriver att AND används då alla sökord ska inkluderas, OR används då något av orden 

som binds samman ska användas. Två sökningar utfördes, i den första användes söktermer 

prostatic neoplasms, prostate cancer, sex factors, sexual dysfunction, sexuality, sexual health, 

reproductive health samt experience. Artiklarnas titel och abstrakt lästes igenom för att se om de 

passade mot syftet. Av sökningen framkom åtta artiklar som passade mot syftet. En förenklad 

sökning gjordes sedan som gav ytterligare fem artiklar och i den sökningen framkom även de 

tidigare sju artiklarna som hittades i tidigare sökning, därför valdes den sökningen (se tabell 1). 

Söktermerna var även inklusionskriterier för sökningen. Vid sökning i databasen PubMed 

uppkom inga nya artiklar som svarade mot syftet.  

 
Tabell 1. Litteratursökning  

Syftet med sökning: Beskriva hur män upplever att den sexuella hälsan påverkas av 
prostatacancer. 

CINAHL 2017 01 26 Begränsningar: English language, publication date 2000-2017 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 
2 
3 
4 
5 

CH 
FT 
 
CH 

Prostatic Neoplasms 
Prostate cancer 
1 OR 2 
Sexuality 
3 AND 4 

11873 
9499 
13977 
16032 
147 

 

 

13 

*) CH-CINAHL headings, FT- Fritextsökning 
 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 106-107) kvalitetsgranskningsprotokoll 

¨Kvalitetsgranskningsprotokoll för granskning av kvalitativa studier¨ användes för att 

kvalitetsgranska valda artiklar. En procentuell kvalitetsnivå räknades ut på respektive studie, då 

det främjar jämförelsen mellan de valda artiklarna. Detta utfördes genom att tilldela poäng till 

frågorna, de frågor som studien då svarade mot tilldelades ett poäng. Dessa poäng lades samman 

och dividerades mot det totala antalet frågor på granskningsprotokollet för att få fram 
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procentandelen. Kvalitetsnivån delas sedan in i låg (60-69 %), medel (70-79 %), eller hög (80-

100 %) beroende på studiens procentandel (jfr. Willman et al. 2011, s.108).  

 
Tabell. 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författare, 
år & land  

Typ av 
studie 

Deltagare 
(män) 

Metod 
Datainsamling 
/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Berterö, C. 
(2001) 
 (Sverige)  

Intervjus
tudie 

10 Semistrukturerade 
Intervjuer/ 
Fenomenologiskt 
tolkande 

Huvudtemat är förändrat 
sexuellt mönster. 
Underkategorier är 
konsekvenser av 
behandling, ålderspåverkan 
på sexlivet, hopp om 
förbättring, acceptans för 
förändrat sexliv & synen på 
manlighet.  

Hög 

Broom, A. 
(2004) 
(Australien) 

Intervjus
tudie 

33 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
analyserat med en 
tolkande tradition 
av kvalitativa 
studier. 

Maskulinitet i relation till 
mäns hälsa, vid sjukdom 
och efter sjukdom med 
eventuella bieffekter på 
sexuella hälsan. 

Medel 

Jacobsson, L., 
Hallberg, R.I-L., 
& Lovén, L. 
(2000). 
(Sverige) 
 

Intervjus
tudie 

25 Semistrukturerade 
intervjuer-
inspelade och 
transkriberade/ 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
tolkning 

Acceptans/ icke- acceptans 
för sjukdom, behandling. 
Att bevara/ bli berövad av 
fysiska och psykiska 
förmågor. Att ge upp/ 
behålla ansvar angående 
behandlingsrelaterade 
problem. 

Hög 

Kelly, D. 
(2009). 
(UK) 

Intervjus
tudie 
samt 
deltagan
de 
observat
ionsstudi
e 

14 Semistrukturerade- 
och ostrukturerade 
intervjuer samt 
observationer/ 
granskning och 
kodning av 
transkriberingar 
och fältnoteringar/ 
anteckningar. 

Fysiska förändringar, att 
leva med en ny kropp. 
Konsekvenser av diagnosen 
och att återställa och 
omformulera 
maskuliniteten. Mäns hälsa 
och identitet i jämförelse 
med andra män. 

Hög 

Klaeson, K., 
Sandell, K., & 
Berterö, M. C. 
(2012). 
(Sverige) 

Intervjus
tudie   

10 Djupgående och 
fenomenologiska 
intervjuer/ 
fenomenologisk 
tolkning 

Förlusten av något, hotet 
mot manligheten, 
upplevelsen av att förlora 
något, intimitet samt en 
fasad av manlighet. 

Hög 
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Letts, C., 
Tamlyn, K., & 
Byers, E.S. 
(2010) 
(Kanada) 

Intervjus
tudie 

19 Semistrukturerade 
intervjuer (4 öppna 
forskningsfrågor 
som grund) 
/metodisk 
referensram 

Upplevelsen av den 
sexuella funktionen före 
och efter behandling, hur 
den sexuella förändringen 
efter behandlingen 
påverkade individen, 
faktorers som lindrar den 
upplevda påverkan på 
sexualiteten. 

Hög 

Navon, L., & 
Morag, A. 
(2003). 
(Israel) 

Intervjus
tudie 

15 Ostrukturerade 
intervjuer/ 
konstant 
jämförelse metod 

Att kunna hantera att 
kroppen blir feminin, att 
kunna hantera förlorad 
sexualitet samt att kunna 
hantera indragen intimitet. 

Medel 

O’Shaughnessy, 
P.K., Ireland, 
C., Pelentsov, 
L., Laws, A. T., 
& Esterman, 
A.J. (2013). 
(Australien) 

Intervjus
tudie 
och 
enkätstu
die 

26 Fokusgrupps 
intervjuer/ 
analyserades 
tematiskt genom 
praktiskt, 
fokuserat, 
systematiskt och 
kontrollerbart 
synsätt. 

Upplevelser kring cancer, 
fysisk påverkan av cancern 
och behovet av stöd. 

Medel 

O’Shaughnessy, 
P.K., & Laws, 
T. A. (2009). 
(Australien) 

Intervjus
tudie 

11 Semistrukturerade 
Intervjuer och 
fokusgruppsintervj
uer/ induktiv 
innehållsanalys 

Upplevelsen av 
inkontinens, upplevelsen av 
en påverkad sexuell hälsa 
samt beskrivningen av en 
förändrad kroppsbild och 
förändrat själv. 

Hög 

O’Shaughnessy, 
P.K., Laws, T. 
A., & Esterman, 
A.J. (2015). 
(Australien) 

Intervjus
tudie 

21 Fokusgrupps 
intervjuer och par 
intervjuer/ 
innehållsanalys 

Utgår från tre 
huvudkategorier, kärlek, 
hopp och tro. 
Kärlek till partnern och 
förändringar i den sexuella 
hälsan. Förändrat hopp på 
grund av sjukdomen och 
konsekvenserna av den. 
Tron som stöd i sjukdom. 

Medel 

River, B.M., 
August, M. E., 
Gwede, K. C., 
Hart Jr, A., 
Donovan, A. K., 
Pow-Sang, M. 
J., & Quinn, P. 
G. (2011). 
(USA) 

Intervjus
tudie 

65 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
kombination av 
innehållsanalys 
och en konstant 
jämförelsemetod 

Mannen och kvinnans 
upplevelse av sexuell 
funktion hos mannen efter 
behandling, 
kommunikation, stöd och 
hantering. 

Medel 
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Rosser, B.R., 
Capistrant, B., 
Torres, B., 
Konety, B., 
Merengwa, E., 
Mitteldorf, D., 
& West, W. 
(2016). 
(USA) 
 

Intervjus
tudie 

19 Telefonintervjuer/ 
en kombination av 
innehållsanalys 
och grundad teori 

Beskrivningar av 
emotionella och mentala 
hälsoutmaningar, förändrad 
sexuell identitet, utmaning i 
relationer. 

Medel 

Walker, M.L., 
& Robinson, 
W.J. (2011). 
(Kanada) 

Intervjus
tudie 
samt 
observat
ions 
studie 

18 Ostrukturerade 
intervjuer/ 
innehållsanalys 
och grundad teori 

Acceptans till förlorad 
sexuell aktivitet, svårighet 
med beslut om fortsatt 
sexuell aktivitet, 
anpassning efter mannens 
sexuella funktion. 

Medel 

 
 

Analys  

Data är resultatbeskrivningar och citat från kvalitativa studier som vi har analyserat med 

kvalitativ manifest innehållsanalys.  

Från litteratursökningen uppkom tretton artiklar som numrerades från ett till tretton. Därefter 

organiserades data genom att plocka ut meningsenheter som svarade mot syfte. Varje 

meningsenhet som togs ut märktes med artikelnummer samt med ett nummer som beskriver i 

vilken ordning varje enhet togs ut (ex. A10:2). Detta gjordes för att skapa ett organiserat system 

där varje meningsenhet lätt kan härledas tillbaka till orginalartikel. Meningsenheterna översattes 

sedan till svenska. Vi valde att inte kondensera enheterna ytterligare, då artikelförfattarna redan 

kondenserat texterna, samt för att undvika egna tolkningar. Vidare färgkodades 

meningsenheterna efter de mönster som upptäcktes vid analysering av innebörd och jämförelse 

för att sedan kopplas samman till kategorier med respektive underkategorier (jfr. Elo & Kyngäs, 

2008; Graneheim & Lundman, 2004).  

 

I kategoriseringsprocessen grupperades meningsenheter med samma innebörd. Kategorinamn 

skapades som innefattade meningsenheterna inom en viss färgkod. Kategorier som visade sig ha 

liknande innehåll sattes ihop och detta resulterade i 3 kategorier (se tabell 3).   

Materialet har vi tillsammans analyserat och gått igenom upprepade gånger för att säkerställa att 

inga data misstolkats, passar i flera kategorier eller förbisetts.  
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Resultat 

Tabell 3. Kategorier  
Kategori Underkategori 

Sexuell hälsa och beslut om behandling Ett val för överlevnad 
Interaktionen med sjukvården 
Kommunikation och information från 
sjukvården 

Sexuell hälsa och kroppsliga förändringar Påverkan av sjukdom och behandling 

Förändrad självbild Att upprätthålla en fasad 
En utmaning för relationen 
Hopp 

 

Sexuell hälsa och beslut om behandling  

Denna kategori beskriver de upplevelser som männen gick igenom efter att de fått sin 

sjukdomsdiagnos och ställdes inför ett val om behandling samt hur de upplevde interaktionen 

med vården i samband med detta. 

 

Ett val för överlevnad 

Vid samtal med sjukvården om behandlingars påverkan på den sexuella funktionen tog oron och 

tankarna på överlevnad ofta över och eventuella framtida problem som sexuell dysfunktion 

förminskades (Navon & Morag, 2003; Rosser et al., 2016). Studier av Kelly (2009), 

O’Shaughnessy, Laws och Esterman (2015) samt Rosser et al. (2016) menar på att under den 

första perioden av sjukdomstiden upplevdes känslor av chock, oro och en osäkerhet inför 

framtiden där tankarna främst var fokuserade kring överlevnad och att bekämpa sin sjukdom, 

detta exemplifieras väl av Berterö (2001) samt Klaeson, Sandell och Berterö (2012) som 

beskriver att funderingar över framtida konsekvenser och biverkningar i detta stadie därför inte 

alltid var en prioritet. I studien av Jakobsson, Hallberg och Lovén (2000) beskrivs männens 

rädsla över att dö av cancer och att det därför fanns en strävan efter att snabbt välja den mest 

effektiva behandlingen.  

 

“We have a good relationship, my wife and I. Both of us said, if I interpreted her 

correctly, that it is more important that I stay healthy, than to take the risk that the 

cancer will spread... just to retain a certain function . . .” (Berterö., 2001, s.248) 
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Broom (2004), Jakobsson et al., (2000), O’Shaughnessy et al., (2015) beskriver i sina studier hur 

olika faktorer som ålder, sjukdomsprognos, hur sexuellt aktiva männen var och hur mycket stöd 

från närstående som fanns, påverkade männens inställning till valet. 

 

“It’s a pretty tough decision to make. I was like fifty at the time, and still sexually active 

and stuff.” (O’Shaughnessy & Laws, 2009, s. 103).  

 
Kommunikation och information från sjukvården 

I studier av Berterö (2001), Letts, Tamlyn och Byers (2010), Walker och Robinson (2011) 

beskrivs det att männen upplevde att de fått bristande information kring sin sjukdom, olika 

behandlingsalternativ samt eventuella biverkningar och konsekvenser som kunde uppstå efter 

eller vid avstådd behandling. Detta exemplifieras väl av Rivers et al. (2011) som skriver om hur 

sjukvårdspersonalen menade att det skulle ta tid att få tillbaka sin natur men inte förklarade detta 

mer, vilket gjorde att männen inte visste vad de skulle förvänta sig. Broom (2004), Jakobsson et 

al. (2000) och Letts et al. (2010) beskriver att kommunikationen från sjukvården angående 

sexuell hälsa och funktion ofta upplevdes som bristande eller otillräcklig av männen. Berterö 

(2001), Jakobsson et al. (2000), O’Shaughnessy och Laws (2009) samt Walker och Robinson 

(2011) skriver i sina studier att männen beskrev en viss förståelse för att den sexuella förmågan 

skulle påverkas under och efter behandlingen, men inte att det skulle bli ett kvarstående 

problem. Rosser et al. (2016) beskriver att männen menade att mötet med vården upplevdes som 

opersonligt och inte anpassat efter individuella behov. Letts et al. (2010), O’Shaughnessy och 

Laws (2009), Rivers et al. (2011) samt Rosser et al. (2016) beskriver känslor som ilska, 

frustration, oro besvikelse på grund av upplevelsen av bristande information, kommunikation 

och stöd från sjukvården.  

 
“. . . Sexual life is influenced by this kind of surgery, but I did not get this information 

until after the surgery... since they removed the prostate my erectile capacity is gone.” 

(Berterö, 2001, s. 248). 

 

Jakobsson et al. (2000), Kelly (2009), O’Shaughnessy et al. (2012) beskriver i sina studier att det 

fanns män som menade att de hade fått tillräckligt med information om sin sjukdom, behandling 

och de biverkningar som kunde uppkomma. Vidare beskriver de att männen upplevde att de 

förstod att det kunde uppstå biverkningar som troligast skulle påverka dem och deras sexuella 
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hälsa i framtiden men valde att genomgå behandling ändå. O’Shaughnessy et al. (2012) 

beskriver i sin studie att männen i ett senare skede beskrev en stor ånger över sitt val av 

behandling utifrån de biverkningar de drabbats av.  

 
“The picture presented by all the men was that their treatment choice had been informed 

about post-treatment impotence and possible urine incontinence. This was their own 

choice and no one was to blame for the unfortunate consequences” (Jakobsson, Hallberg 

& Lovén, 2000, s. 65).  

 

Sexuell hälsa och kroppsliga förändringar  

Här beskriver vi upplevelsen av de fysiska förändringarna som uppstod i av sjukdom och 

behandling samt den känslomässiga påverkan som uppstod i samband med detta.  

 

Påverkan av sjukdom och behandling  

I studierna av Berterö (2001), Broom (2004), Jakobsson et al. (2000), Kelly (2009), Klaeson et 

al. (2012), Letts et al. (2010), Navon & Morag (2003), O’Shaughnessy et al. (2012), 

O’Shaughnessy & Laws (2009), O’Shaughnessy et al. (2015), Rosser et al. (2016), Rivers et al. 

(2011), samt Walker & Robinson (2010) beskrivs det av männen att de upplevde en förändring 

av den sexuella hälsan och kroppsliga funktioner på grund av sin sjukdom eller efter behandling. 

I ett flertal studier finns det beskrivningar om hur behandlingen som männen valde bidrog till 

biverkningar som impotens, erektil dysfunktion och nedsatt förmåga till ejakulation och orgasm 

(Rosser et al., 2016; Berterö, 2001; Jakobsson et al., 2000; Broom, 2004; O’Shaughnessy et al., 

2015; Letts et al., 2010; Rivers et al., 2011; O’Shaughnessy & Laws, 2009; Navon & Morag, 

2003; Klaeson et al., 2012). I studierna av Broom (2004), Kelly (2009), Klaeson et al. (2012), 

Letts et al., (2010), O’Shaughnessy & Laws (2009) beskrivs det att männen beskrev det som en 

förlust av kontroll och timing av kroppsliga funktioner. Berterö (2001), Jakobsson et al. (2000), 

Navon och Morag (2003), Rivers et al. (2011) samt Walker ochn Robinson (2010) beskriver i 

sina studier hur männen upplevde en minskad lust och en nedsatt sexuell känsel, Letts et al. 

(2010) exemplifierar detta väl i sin studie där de beskriver männens frustration i samband den 

minskade lusten. Jakobsson et al. (2000), O’Shaughnessy och Laws (2009), Rosser et al. (2016) 

samt Walker och Robinson (2010) skriver i sina studier om problematik med inkontinens och 

urinläckage vid orgasm som männen hade. I studien av Berterö (2001) beskrivs att det finns 
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även de män som upplevde att deras sexuella funktion redan sedan innan hade minskat på grund 

av hög ålder eller annan sjukdom och därför även deras sexuella aktivitet. 

 

“I could just feel it draining away. It took about 2 or 3 weeks and whatever makes you 

[a] sexual human being it seemed like it just took it away. . . . And it does, it takes your 

whole desire, it is just like if they castrated me, it was the same thing, they could have 

castrated me and there would be no difference.” (Letts, Tamlyn & Byers, 2010, s. 498). 

 

Berterö (2001), Broom (2004), Jakobsson et al. (2000), Kelly, (2009), Klaeson et al. (2012), 

Letts et al. (2010), Navon och Morag (2003), O’Shaughnessy och Laws (2009), O’Shaughnessy 

et al. (2012), O’Shaughnessy et al. (2015), Rivers et al. (2011), Rosser et al. (2016) samt Walker 

och Robinson (2010) beskriver i sina studier att männen upplevde att sexlivet påverkas på ett 

eller annat sätt, tillfälligt eller permanent, på grund av sjukdom och behandling. I studierna av 

Letts et al. (2010), O’Shaughnessy och Laws (2009), O’Shaughnessy et al. (2015) samt Walker 

och Robinson (2011) beskrivs att besvären var så stora att männen var tvungna till ett avslutat 

sexliv. Vidare skriver Letts et al. (2010), O’Shaughnessy et al. (2015) och Walker och Robinson 

(2011) att män beskrev en aktiv kamp för att behålla sexuell aktivitet i största möjliga mån, att 

de var tvungna att anpassa sitt sexliv efter sina kroppsliga förändringar där vissa använde sig av 

alternativa metoder för njutning eller olika typer av hjälpmedel för att öka lust och förmåga. 

Jakobsson et al. (2000) exemplifierar i sin studie att det fanns även dem som hade viljan att ha 

ett fortsatt sexliv men inte tillräckligt med kunskap om att det var möjligt eller hur.  

 

“It feels as if someone has cut the string too early, you know—it should have been 

allowed to go on a bit longer, you know. I got rid of my cancer or I lost my cancer but 

the whole problem is not solved yet” (Klaeson, Sandell & Berterö, 2012. s. 1188).  

 

“The treatment robbed me of what I loved best in life—sex. . . . Initially, I still hoped I 

could at least fantasize about sex, but everything, even my erotic dreams, had vanished 

[...]” (Navon & Morag, 2003, s. 1384). 

 

Berterö (2001), Broom (2004), Jakobsson et al. (2000), Kelly (2009), Letts et al. (2010), 

O’Shaughnessy et al. (2012), O’Shaughnessy och Laws (2009), O'Shaughnessy et al. (2015), 

Rosser et al. (2016) samt Walker och Robinson (2010) beskriver i sina studier att männen 
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upplevde hur sjukdomen, behandling och dess påverkan på den sexuella hälsan hade gett upphov 

till psykologisk och emotionell påverkan hos dem. Klaeson et al. (2012), Letts et al. 

(2010),O’Shaughnessy och Laws (2009), O’Shaughnessy et al. (2012) samt Rosser et al. (2016) 

menar att männen kände rädsla, ångest och oro över sin förändrade kropp och de biverkningar 

som uppstod. Känslor som ångest, ilska, stress och frustration över den sexuella situationen, på 

grund av en förlust och bristande kapacitet att agera utifrån sina begär beskrevs (Letts et al., 

2010; O’Shaughnessy & Laws, 2009; Rivers et al., 2010; Rosser et al., 2016; Walker & 

Robinson, 2010). Klaeson et al. (2012), Letts et al. (2010), O’Shaughnessy & Laws (2009), 

Rivers et al. (2010) samt Walker och Robinson (2010) berättades det även om upplevelser av 

missnöje, besvikelse och sorg över sjukdomens påverkan på deras sexualitet. Andra 

känslomässiga upplevelser som beskrivs i studierna av Kelly (2009), Klaeson et al. (2012), 

Navon och Morag (2003), O'Shaughnessy et al. (2015), Rosser et al. (2016) samt Walker och 

Robinson (2010) var känslor av sårbarhet, värdelöshet, självförakt och skam. I studierna av 

Klaeson et al. (2012), Letts et al. (2010), Rosser et al. (2016) och Walker och Robinson (2010) 

skrivs det att med den förändrade kroppen och förlusten av kroppsliga funktioner tillkom känslor 

av hopplöshet och depression. Kelly (2009), O’Shaughnessy och Laws (2009) och Rosser et al. 

(2016) beskriver även upplevelser av ett bristande självförtroende, självtillit och en känsla av 

osäkerhet och begränsning. Walker och Robinson (2010) menar att det även fanns de som 

undvek att tala om sin sjukdom och dess sexuella påverkan då det gjorde dem obekväma och 

ångestfyllda. 

 

“You don’t have any feelings…. for sex [sexual desire]... That really upset my whole 

life.” (River et al., 2011, s. 109). 

 

“When you lose your sexual function you don’t lose your desire. The hormones are all 

there so it’s just a frustration being physically close to somebody and you can’t do 

anything about it.” (Letts, Tamlyn & Byers, 2010, s. 499)             

 

Förändrad självbild 

Den här kategorin handlar om upplevelser relaterade till en förändrad självbild, könsidentitet och 

självförtroende, samt att detta påverkade relationerna och hur en del försökte dölja sin sjukdom.  

 

Påverkad könsidentitet och självförtroende  
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I och med sjukdom och kroppsliga förändringar beskrevs en påverkan på männens självbild i 

studierna av Berterö (2001), O'Shaughnessy et al. (2015) där flera beskrivs att de upplevde sin 

identitet som förändrad eller förlorad. Berterö (2001), Jakobsson et al. (2000), Klaeson et al. 

(2012), O’Shaughnessy och Laws (2009), O’Shaughnessy et al. (2012), O’Shaughnessy et al. 

(2015), samt Rivers et al (2011) skriver i sina studier att männen beskrev hur deras manlighet, 

maskulinitet och självförtroende påverkats eller förlorats på grund av de kroppsliga besvär som 

uppkom efter behandling. I studierna av Broom (2004), Klaeson et al. (2012), O’Shaughnessy 

och Laws (2009), Rivers et al. (2011) samt Rosser et al. (2016) beskrivs att männen identifierade 

sin manlighet med sin kapacitet att prestera sexuellt och vid förlust av förmågan upplevde de sin 

manlighet som förlorad. Kelly (2009), Broom (2004) samt Navon och Morag (2003) beskriver i 

sina studier hur männen upplevde att deras kroppar inte längre svarade mot de traditionellt 

manliga aspekterna och att de därför inte kände sig som kompletta.  

  

“Masculinity is an incredibly important thing. You know, my wife and I had reached a 

stage in our lives where sex had become really important [...] Now, we’ve never got that 

back [after the radical prostatectomy]. It [masculinity] varies from person to person. 

People’s masculinity and their lovemaking is [sic] very different person to person. 

Masculinity is profoundly important.” (Broom, 2004, s. 86). 
 

Att upprätthålla en fasad  

I studierna av Jakobsson et al. (2000), Klaeson et al. (2012) samt Navon och Morag (2003) 

beskrev det att för männen var sjukdomens biverkningar en tung börda och de ville därför 

antingen skapa en illusion av att deras livssituation var oförändrad, dels för sin egen del men 

också mot andra. Detta kunde innebära att männen försökte dölja sin kropp på olika sätt, gav 

bortförklaringar vid frågor om kroppsliga förändringar eller att de försökte hanterade situationen 

med hjälp av humor genom att skämta bort frågor kring sin situation. Broom (2004) menar att 

samtala om prostatacancer och dess inverkan var ett tabubelagt område och något som männen 

därför valde att inte samtala om med andra män. Vidare beskrivs det att männen inte sökte vård 

på grund av en ¨machokultur¨, de menade att upplevelsen är att män inte ska vara sjuka utan att 

de ska vara starka.  

 

“A man without the urge and capacity for sex isn’t a man. . . . I can’t let anyone know 

what’s happened to me, so I still flirt with women, although I no longer feel attracted to 
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them. I do it very subtly, so that things won’t go too far. . . . It’s sad that it’s all a sham 

[...] With my friends, I’m constantly forced to invent stories justifying why I’m hot, and 

why it’s better for me not to go to the beach. I often use some skin disease as a pretext.” 

(Navon & Morag, 2003, s. 1383).  

 

En utmaning för relationen 

Med de känslomässiga och kroppsliga förändringarna medföljde en påverkan på relationerna 

beskriver Broom (2004), Letts et al. (2010), O’Shaughnessy et al. (2012), Rosser et al. (2016) 

samt Walker och Robinson (2011) där de sexuella förändringarna beskrevs ha störst påverkan. 

Letts et al. (2010), O’Shaughnessy och Laws (2009), Rosser et al. (2016) samt Walker och 

Robinson (2011) skriver i sina studier att männen beskrev hur de upplevde en oro och skam över 

att inte kunna tillfredsställa sin partner. O’Shaughnessy et al. (2015), Letts et al. (2010) skriver 

hur männen upplevde att de i och med de sexuella förändringarna fick en minskad förmåga till 

att uttrycka känslor och tillgivenhet för sin partner. Klaeson et al. (2012) och Rosser et al. (2016) 

beskriver i sina studier att män upplevde att de sexuella förändringarna ledde till en förbättrad 

relation där de fann nya sidor av varandra med en mer avslappnad attityd till sexuell prestation. 

Walker och Robinson (2011) beskriver hur en del män ville fortsätta med sexuella aktiviteter för 

sina fruars skull och lyckades, men det fanns också dem som inte lyckades.  

 

“It probably is going to affect our relationship. . . . who knows she might pack up one 

day. . . . Not very much I can do about it. . . . There’s no guarantees on life, maybe she’ll 

find somebody who will . . . give her what I can’t give her.” (Letts, Tamlyn & Byers, 

2010, s. 500).  

 

Hopp 

Efter behandling som hade påverkan på sexualieten beskrevs ett hopp om förbättring och ett 

återställt sexliv (Berterö, 2001; Jakobsson et al., 2000; Letts et al., 2010; Navon & Morag, 

2003). I studien av Walker och Robinson (2011) beskrev ett par att de fortsatte med och sökte 

aktivt att förbättra sitt sexliv, trots upplevelsen av att de blev olyckliga av sexuella aktiviteter. I 

studien av O’Shaughnessy et al. (2015) beskrivs det hur männen upplevde att deras hopp 

förändrades nästan dagligen där en bidragande faktor till detta var bieffekterna och dess 

påverkan. Andra faktorer som påverkade hoppet var ålder, sjukdomsprognos, stöd från 

närstående och hälsa i övrigt. Walker och Robinson (2011) beskriver att efter diagnos och 
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behandling upplevdes hoppet ibland som förlorat.  

 

“It has probably affected the prostate, so I do not have the . . . same sexual capacity as 

before...but...I think...it will improve.” (Berterö, 2001, s.248) 

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelser av hur den sexuella hälsan 

påverkades av prostatacancer. Studien sammanfattar männens upplevelser som en process. Detta 

redovisas i resultatet indelat i tre kategorier med respektive underkategorier. Dessa är följande: 

Sexuell hälsa och beslut om behandling, ett val för överlevnad, kommunikation och information 

från sjukvården. Sexuell hälsa och kroppsliga förändringar, påverkan av sjukdom och 

behandling. Förändrad självbild, att upprätthålla en fasad, en utmaning för relationen, hopp.  

 

Resultatet visar att männen upplevde svårigheter att ta beslut som rörde framtiden i samband 

med sin diagnos då fokus främst låg på överlevnad och få tankar på eventuell framtida sexuell 

påverkan. När en människa får ett skakande besked, som en allvarlig sjukdomsdiagnos, 

beskriver Cullberg (2006, s.143) detta som att drabbas av en existentiell kris med en inledande 

fas av chock. Under chockfasen upplever individen ett inre kaos med svårigheter att ta in och 

bearbeta det som hänt. Reyna, Nelson, Han och Pignone (2015) beskriver i sin artikel 

beslutsfattandet inför cancerbehandling som ett av de svåraste valen, då det sannolikt medför 

hälsorisker och ett överväldigande antal val. Känslomässiga aspekter som exempelvis rädsla ger 

också en komplexitet till situationen. Beslut som rör framtida preventioner, screeningar och 

behandlingar med inverkan på den framtida livskvalitén kan i stunden vara svåra att ta in och 

förstå. Cullberg (2006, s. 143) beskriver att under chockfasen kan individen ha svårt att minnas 

saker som har sagts eller hänt. Att ta emot information under denna fas kan därför resultera i 

upplevelser av att inte ha fått tillräckligt med information.  

 

Resultatet visar även på att männen upplevde bristande kommunikation och information från 

sjukvården angående sin sjukdom, behandling och eventuell framtida sexuell påverkan. 

Saunamäki och Engström (2012) beskriver att sjuksköterskor såg samtal om den sexuella hälsan 

som en del av deras yrke men att ansvaret kunde läggas på andra inom arbetsteamet som de 

menade skulle ha mer tid och erfarenhet kring ämnet. Trots beskrivningen av sexualiteten som 

en viktig del av individens liv menade sjuksköterskorna att deras egna känslor påverkade dem 
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till att inte våga eller orka ta upp detta med patienten. Bristen på kunskap inom området gav 

osäkerhet och var också en faktor till att sjuksköterskorna valde att undvika ämnet. Att tala om 

sexuell hälsa var något som sjuksköterskorna ofta beskrev som ett tabubelagt område och 

menade att det var ett känsligt ämne som kunde upplevas jobbigt för patienten att tala om. En 

studie av Street (2002) visar på att vårdpersonal ofta gav mer information, stöd och uppmuntran 

i mötet med patienter som ställde frågor, kom med åsikter och uttryckte oro. Vidare beskrivs det 

hur könsbaserade uppfattningar kunde påverka mötet med hälso-sjukvården på olika sätt. Det 

kunde exempelvis visa sig i att sjukvårdspersonal ofta uppfattades ge mer information och stöd 

till kvinnliga patienter då de sågs som mer öppna med att uttrycka känslor, oro och ställa frågor. 

Vi menar utifrån detta att männens reaktion vid diagnos kan ha en påverkan på deras val och 

även synen på de framtida konsekvenser som kan uppstå. Reaktionen kan även påverka i vilken 

mån de förmår att ta in den information som ges till dem från sjukvården. I vilken utsträckning 

sjukvården bistår med kunskap, information och stöd samt hur sjuksköterskan förhåller sig till 

patienten och sexuell hälsa är också faktorer som har stor betydelse för patientens möjlighet att 

hantera sin livssituation.  

 

Vidare visade resultatet att den fysiska och psykiska påverkan som sjukdomen och behandlingen 

hade gav upphov till många starka känslor. Charmaz (2016, s. 155-165) beskriver den 

förändrade kroppen vid sjukdom som ett hot mot integriteten och individen själv. Att sjukdom 

förändrar en persons sätt att se på sig själv och sin kropp, relationen mellan dem och helheten av 

dessa. Sjukdomen gör intrång på individens dagliga liv genom att underminera självet och 

individen. Då det uppstår svårigheter med att acceptera det som hänt kan individen genom att 

ignorera och minimera sjukdomens betydelse bevara känslan av helhet mellan kroppen och 

självet som det var innan. Bevarandet av relationen mellan kroppen och självet blir 

problematiskt när individen drabbas av bestående kroppsliga förluster såsom förlorad sexuell 

förmåga och funktion. Kralik, Visentin och Van Loon (2006) beskriver att personers tillfälliga 

verklighet splittras när det sker en förändring, som antingen är tvingad eller vald och resulterar i 

behovet av att skapa en ny verklighet. Detta kallas transition, en inre omorientering och själv-

omdefiniering som görs för att involvera förändringar i sin nya livssituation. Transitionen 

innebär att personen är medveten om de förändringar som sker och innebär ofta ett avbrott för 

nära relationer och i det dagliga livet. Människor med sjukdom som genomgår en transition 

upplever en påverkan på synsättet av deras värld.  
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I resultatet framkommer det att männen upplevde en förlust av sin manlighet och identitet. Deras 

kroppar överensstämde inte längre med de traditionellt manliga aspekterna. Weber (2006) menar 

att de traditionellt manliga aspekterna konstrueras till att vara naturlig, självständig, 

tävlingsinriktad och fysiskt dominant. Vidare ska en man vara likgiltig för både yttre och inre 

smärta, inte ge uttryck för andra känslor än ilska, och på alla sätt separeras från det feminina. 

Det manliga idealet har enligt alltid handlat om styrka och den ultimata markeringen av 

maskulinitet utgörs av det sexuella organet och dess funktion. Stapleton och Pattison (2014) 

beskriver att maskuliniteten påverkas av förändringar som uppkommer vid 

behandlingsframkallad sexuell dysfunktion. Vidare beskrivs det att styrka och god fysisk 

funktion ses som en integrerad del av manligheten i många kulturer och att detta även påverkar 

också sättet att se på och hantera sjukdom. Nicholas (2000) beskriver att män socialiseras in i en 

kultur där speciella övertygelser och attityder influerar männens koncept av manlighet och 

maskulinitet samt att detta avspeglas i vad männen upplevde som acceptabelt och oacceptabelt 

beteende.  

 

Resultatet visar även på att de medförda förlusterna resulterade i att männen upplevde ett behov 

av att uppehålla en fasad och dölja det som hänt för anhöriga och omvärlden. Enligt Nicholas 

(2000) upplevde männen att uppsökandet och mottagandet av socialt stöd, uttryckandet av 

känslor, rapporteringen av symtom samt sökandet av information från sjukvården som ett icke 

acceptabelt manligt beteende. Nicholas (2000) menar vidare att samhällets förväntningar på att 

män ska vara tuff och självständig kan medföra undertryckning av känslor med en fasad av 

osårbarhet, social isolering, och tveksamhet eller ovilja att fråga om hjälp. Vidare menar 

Stapleton och Pattison (2014) att män ofta söker vård för hälsorelaterade problem i ett senare 

skede än kvinnor med motvilja att rapportera problem då upplevelsen att känslor och rädsla är 

svårt att prata om. Detta relateras till hur maskuliniteten är uppbyggt, att be om hjälp var för 

männen något de helst inte gjorde då de upplevde att det ifrågasatte deras maskulinitet och 

självständighet. Genom att inte delge sina problem kunde männen bevara den skyddande 

maskulina rollen, vilket kan förklara varför män söker mindre vård. Tabenkin, Goodwin, 

Zyzanski, Stange och Medalie (2004) beskriver att kvinnor kontaktar vården oftare och har fler 

regelbundna kontroller. Män kommer inte i kontakt med vården lika ofta och har inte samma 

kontrollsystem för sjukdomar som kvinnor. Hilton, Emslie, Hunt, Chapple och Ziebland (2009) 

beskriver att männen upplevde att äkta män inte pratar om sin hälsa. Om de däremot var öppna 

med sin diagnos upplevde de att det var lättare om de skämtade bort situationen. Humor 
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användes för att utmana antaganden om sjukdomen och underlättade för männen att möta 

anhöriga och vänner. Männen övertygade sig själva att med humor skulle de behandlas normalt 

och inte med medlidande. Skämten om diagnosen gjorde det också lättare för männen att 

samtala om deras situation med kollegor på ett indirekt sätt. Parslow, Jorm, Christensen, 

Jacomb, och Rodgers (2004) menar att en viktig faktor som bidrar till att män söker vård är 

deras relationsstatus. Att männen är gifta eller befinner sig i en relation gör dem mer villiga att 

söka vård. Mäns hjälpsökandebeteende influeras mest troligast av kvinnor som de har en nära 

relation till. Från detta drar vi paralleller mellan samhällets föreställningar om typiskt manliga 

aspekter och en påverkan på männens syn på sjukdom och hjälpsökande. Stereotyper och 

förutfattade meningar om de manliga idealen menar vi har en inverkan på människors men också 

sjukvårdens syn på män och deras behov. Socialstyrelsens handbok (2004) om jämställd vård 

beskriver hur sjukvården alltid skall sträva efter vård på lika villkor oavsett kön.    

 

I resultatet visades det att männens relationer påverkades av sjukdomen och de effekter som den 

medförde. Eriksson och Lauri (2000) beskriver att även anhöriga till cancerpatienter ofta 

upplevde att de fått dåligt med information och stöd från sjukvården. De menade att den 

information de fått mestadels handlade om medicinska åtgärder och eventuella operationer eller 

ingrepp men att information kring omvårdnad var bristande. De närstående upplevde även 

avsaknad av stöd och menade att utrymmet för samtal om sina erfarenheter och känslor var 

mycket begränsat. För att kunna hjälpa anhöriga måste sjukvårdspersonalen se till det objektiva 

och subjektiva välmåendet och behovet av stöd hos de anhöriga. Kelly, Forbat, Marshall- 

Lucette och White (2015) menar på att även om det bara är en i relationen som har cancer, 

drabbas båda parterna av sjukdomen och dess effekter. Socialstyrelsen (2016) har utformat 

vägledning angående hälso- och sjukvårdens roll vid stöd till anhöriga. Den beskriver hur 

sjukvården alltid skall arbeta för att förebygga ohälsa. Detta gäller inte bara de patienter som 

vårdas utan även de anhöriga som påverkas av situationen. Sjukvårdspersonal möter ofta 

anhöriga och har ett ansvar att identifiera behov av stöd hos dem. Stöd kan handla om 

information kring sjukdom, dess förlopp och behandling. Men även angående rehabilitering och 

eventuella hjälpmedel som kan vara till hjälp för patienten och de personer som berörs. 

   

Vidare i resultatet visades det på att männen delvis upplevde hopp trots förändrad livssituation. 

Ålder, sjukdomsprogress, stöd från anhöriga och övrig hälsa var faktorer som hade inverkan på 

hoppet. Duggleby, Hicks, Nekolaichuk, Holtslander, Williams, Chambers och Thane (2012) 
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beskriver att hopp vid kronisk sjukdom är situationsanpassat då det förändras som svar på olika 

förhållanden. Antingen ökar, minskar eller försvinner det efter hur situationerna förändras. Flera 

olika former av hopp beskrivs, exempelvis hopp för välbefinnande, lugn och ro, hopp för 

familjen samt hopp för tillfrisknande. Positiva relationer med andra är viktigt för hoppet, att 

närma sig andra ger ökad medvetenhet vilket hjälper män att ta sig an ett bredare perspektiv för 

vad som hänt. Lichwala (2014) menar att få ett cancerbesked kan vara skrämmande för både den 

drabbade och närstående. Att finna känslor av hopp i en sådan situation kan vara svårt när man 

står inför behandling och medföljande biverkningar där det finns en möjlighet att dö från sin 

sjukdom. Hopplöshet kan leda till avskiljning, depression och känslor av uppgivelse. En känsla 

av hopp kan däremot hjälpa personen i hantering, anpassning och för motivation i situationen. 

Flera faktorer kan ha en positiv inverkan på en människas hopp såsom starka förhållanden med 

stöd från anhöriga genom sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan bör arbeta för att främja 

patientens hopp genom stöd och uppmuntran. Det finns patienter som beskriver hur deras hopp 

ökade när vårdpersonalen gav dem emotionellt stöd, information och kunskap. Även då de 

lyssnade och svarade på frågor rörande orosmoment med empati och utan att vara dömande. Vi 

menar därför att sjuksköterskan kan öka patientens känsla av hopp genom stöd samt genom att 

identifiera och motverka bieffekter tidigt.  

 

Kliniska implikationer  

Philip och Merluzzi (2016) beskriver att med en utveckling av sjukvården, behandlingar och 

metoder för screening ökar antalet canceröverlevare varje år. I och med detta hamnar långsiktiga 

effekter av sjukdom och behandling mer i fokus. Bara för att cancern är borta betyder det inte att 

det inte finns kvarstående problem och med långsiktiga konsekvenser för individen. Crouch 

(1999) påpekar också att bara för att en individ drabbas av sjukdom innebär det inte att den 

sexuella driften plötsligt avtar eller försvinner. Resultatet visade att trots att patienten inte tar 

upp eller ställer frågor kring ämnet sexualitet kan det ändå finnas ett behov och en vilja att 

samtala om detta. Quinn, Happell och Welch (2013) menar på att det i sjuksköterskeyrket finns 

ett ansvar att inom den holistiska vården samtala om sexualitet. Det handlar om att våga bryta 

tabumönstret och samtala om sexuell hälsa med patienterna. I mötet med prostatacancerpatienter 

menar vi att sjuksköterskan har ett ansvar att se till hela människan och det sammanhang som 

patienten befinner sig i. Resultatet visar på ett genomgående tema av bristande kunskap kring 

sexuell hälsa, hos både patienter och sjukvårdspersonal. Det visade även på upplevelser av 

bristande stöd och kommunikation från sjukvården till patienter och anhöriga. Männen upplevde 
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ofta stor osäkerhet inför framtiden och oro genom hela processen från beslut om behandling till 

efterförloppet av sjukdomen. Dessa upplevelser tror vi kan förebyggas genom att utöva en 

holistisk vård där hela personens sammanhang tas i beaktning, vilket kan uppnås genom en 

tillämpning av personcentrerad omvårdnad. Ekman et al. (2011) menar att ett personcentrerat 

synsätt på omvårdnaden kan förklara och förutse individuella förväntningar baserat på vem 

personen är, deras kontext, historia, deras familjer och anhöriga samt deras individuella styrkor 

och svagheter. Patienter är personer och ska inte bli reducerade till sin sjukdom. Med 

patientcentrerad omvårdnad kommer patienten involveras och få en aktiv roll i vården och i 

besultsfattandet. Det har visat sig att personcentrerad vård bidragit till en ökad 

överensstämmighet mellan vårdgivare och patient rörande behandlingsplan, främjandet av hälsa 

och ökad belåtenhet hos patienterna. Enligt McCormack och McCance (2008) involverar 

personcentrerad omvårdnad patientens övertygningar, värderingar, engagemang och deltagande 

vid beslutsfattanden samt att de fysiska behov som finns blir bemötta. Det är viktigt att skapa en 

bild över patientens värderingar i livet och hur de uppfattar det som händer för att kunna anpassa 

vården därefter och möta de behov som finns. Ekman et al. (2011) beskriver att vid sjukdom blir 

meningen och sammanhanget med livet hotat. Genom att samtala med och lyssna på patienten 

kan sjukvårdspersonalen skapa en förståelse av sjukdomsupplevelsen, detta tillsammans med 

symtom på sjukdom ger en god bas för att diskutera och planera vård och behandling i samråd 

med patienten. Det är viktigt att sjukvårdspersonal och patienter, samt ofta anhöriga, skapar en 

relation för att nå gemensamma mål. Vid diagnos måste vårdteamet, patienten inkluderad, 

utvärdera de behandlingsval som finns utifrån patientens alla förutsättningar med hänsyn till vad 

som passar för patientens livsstil, preferenser, övertygelser, värderingar och hälsoproblem. Då 

sjukvården bjuder in till samtal där patienten får berätta om sina upplevelser, känslor och tankar 

hamnar fokus på personen och inte på sjukdomen. På så sätt kan sjukvården lyfta patientens 

upplevelser och visa tillgänglighet, ge stöd och ha en öppen kommunikation. 

 

Ekman et al. (2011) beskriver att det dock finns svårigheter med tillämpandet av 

patientcentrerad vård i den kliniska praxisen. Det har visat sig att vårdprocesserna till stor del 

fortfarande är rutinbaserade, ritualiserade och rymmer få möjligheter för omformation till 

meningsfulla relationer mellan patient och vårdgivare. Bertakis och Azari (2011) beskriver 

däremot att det finns en tydlig anknytning mellan personcentrerad vård och totala kostnader för 

hälso- och sjukvården. Aiken (2008) menar vidare att med ett mer personcentrerat synsättet kan 

kostnader hållas nere då det ger långsiktigt mer hållbar hälsa.  



22 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

Förutom kostnadseffektivitet ser vi många fördelar med personcentrerad vård och vi menar att 

resultatet i vår studie hade sett annorlunda ut om detta hade praktiserats av sjukvården för dessa 

patienter från början. Genom erhållandet av god kommunikation, stöd, information och en 

upplevelse av delaktighet genom hela sjukdomsprocessen hade sjukdomsförloppet från val av 

behandling till efterförloppet upplevts mer förutsägbart och hanterbart. En omformation av 

omvårdnaden med personcentrerat fokus hade alltså varit till fördel på många sätt, både för 

patienter och för sjukvården. 

 

Metoddiskussion  

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302) görs en bedömning av studiens trovärdighet utifrån 

begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Det viktigaste 

begreppet beskrivs vara tillförlitligheten. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

tillförlitligheten baseras på vald datainsamlingsmetod, mängden data som sammanställts samt 

hur väl de framtagna kategorierna sammanfattar resultatet. Elo och Kyngäs (2007) menar att 

analysprocessen och resultaten ska beskrivas med noggrannhet så att läsarna har en tydlig 

förståelse för hur analysen har gått tillväga med redovisade styrkor och begränsningar. Elo och 

Kyngäs (2007) beskriver vidare att citat från artiklarna som tas med i analysen kan ge en högre 

trovärdighet i resultatet. Vi har i vår studie stärkt vår tillförlitlighet och trovärdighet i och med 

att vårt tillvägagångssätt i metod och analys är tydligt beskrivna, vi har även valt att inte 

kondensera meningsenheterna som i tog ut då vi upplevde att det kunde innebära en 

omformulering påverkad av egna tolkningar. Samt att citat togs med i analysen för att stärka 

trovärdigheten, vilket också stärks av Elo och Kyngäs (2007). Vald datainsamlingsmetod anser 

vi som mest lämpad mot syftet, men en djupare sökning av fler studier hade kunnat bidra till ett 

mer tillförlitligt resultat.  

 

För att öka pålitligheten av studien är det nödvändigt att demonstrera noggrannhet och 

överensstämmelse av datan som insamlats (Polit & Beck, 2004, s.175). Detta görs bäst genom en 

tydligt beskriven analys. Pålitligheten påverkas av i vilken grad som datan förändras över tid och 

de förändringar som görs i forskarens beslut under analysprocessen (Graneheim & Lundman, 

2004). Vår analys är noga beskriven och vår data har inte förändrats under studiens 

analysprocess, vilket vi ser som styrkor för pålitligheten av vår studie. För att underlätta 

överförbarheten ska forskaren beskriva sammanhanget, urval, karaktäristika av deltagarna, 

datainsamlingsmetod och analysprocessen. En rik och kraftfull presentation av fynden 
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tillsammans med passande citat kommer också höja överförbarheten.Vi har i vår studie inte 

beskrivit karaktäristika av deltagarna eller deras sammanhang, detta kan påverka 

överförbarheten för vår studie. Däremot representerar artiklarna en bred geografisk spridning 

som visar på liknande resultat vilket stödjer överförbarheten för vår studie i världen. 

 

Bekräftelsebarhet uppnås genom att forskarna har en medvetenhet om förutfattade meningar och 

antaganden (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Bekräftelsebarhet stärks av att inte egna 

tolkningar görs utan att det som står i texten reflekteras i resultatet (Polit & Beck, 2012, s. 585). 

Vi har valt att studera texten noggrant och arbeta mycket nära texten, samt att vi tillsammans 

arbetat igenom texterna flera gånger för att få en djup förståelse av männens upplevelser. 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar också att med tydlig information kan läsaren finna 

den källa som forskarna grundar sina antaganden på. Därför har vi referenser i löpande text och 

även en referenslista som gör det möjligt för läsaren att hitta tillbaka till originaltexten.  

 

Slutsats 
Prostatacancer kan innebära en stor förändring i livet och medföra både kroppsliga och själsliga 

förluster. Sjukdomen påverkar den sexuella hälsan i stor utsträckning med många känslomässiga 

dilemman. Männen beskriver en upplevelse av att bli lämnade med konsekvenser och påverkad 

livskvalité utan eller med bristande stöd från vården. En sjuksköterska som möter män med 

prostatacancer bör se sjukdomsförloppet som en process som inte tar slut vid avslutad 

behandling. Genom att tillämpa en personcentrerad vård som inkluderar hela människan kan 

sjuksköterskan stödja patienten genom hela sjukdomsprocessen och anpassa vården efter de 

individuella behov som finns. Sjuksköterskan bör hela tiden sträva efter ny kunskap och 

utveckling av vården speciellt inom de mindre belysa områdena som sexuell hälsa. Detta för att 

avdramatisera mötet med patienten, bryta tabubelagda mönster och kunna ge det stöd och den 

kunskap som patienten har ett behov av för att skapa en kontinuitet i vården. Vidare forskning 

inom området behövs då sexuell hälsa är ett oupphörligt närvarande ämne som kräver 

kontinuerlig uppdatering i och med ständigt förändrade mönster och traditioner. Genom att 

belysa ämnet hoppas vi kunna spräcka en bubbla av förutfattade meningar och föråldrade synsätt 

på manlighet och sexualitet. Detta menar vi har en stor betydelse för jämlik och uppdaterad vård.
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