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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige där det finns olika 

behandlingsalternativ. Behandlingarna medför olika biverkningar och effekter för männen. 

Under behandlingen är det oftast en sjuksköterska männen träffar innan, under och efter 

behandlingen. Syfte: Syftet var att beskriva mäns upplevelser av livskvalitet under 

behandling av prostatacancer. Metod: En litteraturöversikt av aktuell forskning med 

kvalitativ och kvantitativ ansats där 12 artiklar har analyserats. Resultat: Många män 

upplevde en förändrad livsrytm och att det var viktigt att försöka leva så normalt och 

hälsosamt som möjligt. Männen upplevde förändringar av kroppen vilket ledde till att en 

del män kände skam och upplevde sig mindre manliga. Männen upplevde en förändrad syn 

på livet. Flera av männen upplevde att relationen till deras partner kunde bli påverkad både 

positivt och negativt. För att kunna hantera sjukdomen upplevde männen att det var viktigt 

med stöd och information från sjukvården för att behålla sin livskvalitet. Konklusion: 

Studien visar att män under behandling av prostatacancer upplever flera olika förändringar 

som påverkar deras livskvalitet. Män upplever en förändrad livsrytm, en förändring av 

kroppen, en förändrad syn på livet, ett förändrat samliv och ett behov av information och 

stöd från sjukvården. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap om 

förändringarna för att kunna vara ett stöd för patienten och därmed minska lidande. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Prostate cancer is the most common cancer in Sweden, where there are 

various treatment options. The treatments cause different side effects for the men. It is 

usually a nurse that the men meet before, during and after the treatment. Aim: The aim of 

the study was to describe how men experience quality of life during treatment of prostate 

cancer. Method: A literature review of current research with both qualitative and 

quantitative approach where 12 articles was analyzed. Results: Many men felt a change in 

their rhythm of life and that it was important to try to live as normal and healthy as 

possible. The men experienced changes of their body which led to feelings of shame and 

they felt less like men.  The men experienced a new view of their lives. Several of the men 

felt that their relationship to their partners could be affected both positively and negatively. 

In order to cope with the disease, the men felt a need for support and information from the 

healthcare in order to maintain their quality of life. Conclusion: Study findings show that 

men in treatment of prostate cancer are experiencing several changes that affect their 

quality of life. Men are experiencing a change in their rhythm of life, a change of their 

body, a changed view on their lives, a changed coexistence and a need of information and 

support from the healthcare. It is important as a nurse to have knowledge about these 

changes in order to be a support for the patient and therefore reduce their suffering.
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INLEDNING 

Varje år drabbas cirka 10 000 män av prostatacancer i Sverige (Järhult & Offenbartl, 

2013). Beskedet kan komma som en chock och många män får känslan av att livet 

förändras där och då (Adami et al., 2006). Vid allvarliga sjukdomar är livskvalitet ett 

centralt begrepp för patienten som kan påverkas av sjukdomen, behandlingar och dess 

biverkningar. Ännu större påverkan på livskvaliteten blir det om risk för att dö av 

sjukdomen finns som till exempel vid cancer (Eide & Eide, 2009). Behandlingarna 

prostatektomi, strålning och hormoner har liknande biverkningar och effekter som 

påverkar männen på olika sätt (Nystrand, 2014). Författarna har valt att genomföra studien 

då de upplevt att de saknat kunskap inom ämnet. Denna studie kommer att beskriva hur 

män upplever sin livskvalitet när de är under behandling för prostatacancer med 

behandlingsmetoderna som nämns ovan. 

BAKGRUND 

Prostatacancer 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige hos män (Ericson & Ericson, 

2012). Det är oftast äldre män som drabbas. Var tredje man över 75 år och varannan man 

över 80 år har prostatacancer (Järhult & Offenbartl, 2013). Endast 6 % av de som har 

prostatacancer är under 60 år vid diagnostillfället (Ericson & Ericson, 2012). Prognosen för 

att överleva prostatacancer är god, då det är cirka 6 % som avlider på grund av sjukdomen 

(Lu-Yao et. al., 2009). Den största riskfaktorn för att drabbas av prostatacancer är ärftlighet 

då risken att själv drabbas fördubblas om det finns en förstagradssläkting som haft 

sjukdomen. Risken är ännu större om dessa har blivit drabbade i en ålder under 55 år 

(Damber & Hugosson, 2012). Hormonella faktorer har en påverkan på prostatacancer, men 

hur och varför är ännu inte helt klarlagt (Ericson & Ericson, 2012). Det som dock är 

klarlagt är att tillväxten av prostatacancer stimuleras av testosteron och hämmas av 

östrogen (Järhult & Offenbartl, 2013). Högt intag av mejeriprodukter, rött kött och 

animaliskt fett har visats vara riskfaktorer för att utveckla prostatacancer, medan ett högt 

intag av antioxidanter och fytoöstrogener som till exempel sojaprodukter, grönt te och 

kålväxter har visats minska risken för att utveckla prostatacancer (Mandair, Rossi, 

Pericleous, Whyand & Caplin, 2014). Om prostatacancern hunnit växa blir även prostatan 

större i storlek, vilket ger symtom som svag urinstråle, svårt att komma igång med 

urinering och urinträngningar både dag och nattetid (Ericson & Ericson, 2012). Cancern 

växer oftast långsamt inne i prostatan och är vanligtvis asymtomatisk till en början. I vissa 

fall sprider sig cancern från prostatan vidare till sädesblåsor och närliggande lymfkörtlar. 

Därefter kan cancern sprida sig vidare med blodet och metastatseras i framför allt bäcken, 

kotpelare och enstaka fall i levern. Cancern upptäcks oftast genom prostataspecifikt 

antigen (PSA) som mäts med hjälp av blodprov (Järhult & Offenbartl, 2013). 
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Diagnostisering 

PSA produceras i prostatan och mannens sädesvätska innehåller höga halter av detta. Låga 

värden av PSA finns normalt i blodet (Socialstyrelsen, 2014a). Ett normalt värde på PSA i 

blodet är under 3 μg per liter. Ett värde över 3 μg är en indikation på ökad sannolikhet för 

prostatacancer, prostataförstoring, prostatit eller urinvägsinfektion. Ett förhöjt PSA värde 

behöver därför inte betyda att patienten har drabbats av prostatacancer utan ytterligare 

undersökningar behöver genomföras (Ericson & Ericson, 2012). De undersökningar som 

används i Sverige är att en läkare först undersöker prostatan med ett finger via ändtarmen. 

Om fynd tyder på prostataförändring görs en ultraljudsundersökning via ändtarmen och då 

genomförs en biopsi för att undersöka eventuella cellförändringar (Socialstyrelsen, 2014a). 

Ifall prostatacancer konstaterats görs en skelettröntgen för att upptäcka eventuella 

metastaser (Ericson & Ericson, 2012). Socialstyrelsen (2014b) rekommenderar att hälso- 

och sjukvården inte bör erbjuda screening för att upptäcka prostatacancer med PSA prov. 

Motiveringen för denna rekommendation är att fler män skulle behandlas då behandling 

inte är nödvändig. Dock skulle ändå ett screeningsprogram på lång sikt minska dödligheten 

med 1-4 dödsfall per 1000 män. Bedömningen är att de negativa aspekterna i form av 

överbehandling och överdiagnostik är större än de positiva aspekterna i form av minskad 

dödlighet. Det finns därför inget screeningsprogram i Sverige (Socialstyrelsen, 2014b). När 

en man får diagnosen prostatacancer är det inte ovanligt att han blir orolig och rädd 

(Sharpley, Bitsika & Denham, 2014; Lintz et al., 2003). Tillsammans med en läkare tas 

beslut om vilket behandlingsalternativ som lämpar sig bäst för patienten (Nystrand, 2014). 

Behandling 

Om beslut av behandling tas, finns prostatektomi, strålning och hormoner som några av 

behandlingsalternativen. Behandlingen påbörjas på sjukhus, men patienten skrivs ut tidigt 

och forstätter behandlingen hemma (Turner, 2007). I många fall avstår eller avvaktar 

patienten behandling i samråd med läkare, då prostatacancern växer såpass långsamt att 

den drabbade hinner avlida av någon annan sjukdom innan besvären av cancern blir 

allvarliga (Nystrand, 2014). Vid avvaktande behandling följs patienten upp med 

regelbundna kontroller och om cancern börjar ge besvär övervägs behandling. Om 

prostatacancern upptäcks tidigt finns prostatektomi som ett behandlingsalternativ där 

prostatan och sädesblåsor avlägsnas, vilket kan göras genom ett snitt under naveln eller 

med titthålsteknik (Nystrand, 2014).  Efter operationen får patienten en kateter genom 

urinröret till urinblåsan för att underlätta läkning. Katetern får vanligtvis sitta kvar i 10-14 

dagar efter operationen (Thulin, 2012). Det finns flera biverkningar med denna 

behandlingsmetod, där impotens och inkontinens är vanligast. Impotensen kan bero på att 

nervtrådar skadats under operationen. Nervtrådarna kan återhämta sig inom ett par år, men 

oftast blir skadan permanent. Inkontinens beror på att urinrörets övre slutmuskel sitter 

nedanför prostatan och kan tagit skada i samband med operationen. I de flesta fall 

försvinner inkontinensen, men en del patienter kan få en konstgjord slutmuskel inopererad. 

I samband med avlägsnandet av prostatan och sädesblåsorna försvinner även sädesvätskan 

för mannen, men funktionen att kunna få orgasm behålls (Nystrand, 2014). Det kan vara 

svårt att avgöra preoperativt om cancern har spridit sig eller inte. En nackdel med 
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prostatektomi är att cancern måste opereras då den fortfarande är begränsad till prostatan. 

Operationen genomförs även ibland på patienter som inte behövt den, då de troligtvis 

aldrig skulle hinna få symtom från sin prostatacancer (Järhult & Offenbartl, 2013). Efter en 

prostatektomi ska PSA värdet helst vara omätbart eller under 0,1 μg. En ökning kan tyda 

på att cancern hunnit bilda metastaser (Bratt, 2016). 

Strålning ger samma möjlighet till bot som prostatektomi, men även bättre möjlighet om 

cancern växt utanför prostatan, då strålningen ges med några centimeters marginal utanför 

prostatan. Beroende på cancerns storlek och aggressivitet finns yttre och inre 

strålbehandling som ibland kombineras. Vid yttre strålbehandling ges dagligen en liten 

stråldos i upp till åtta veckor. Vid inre strålbehandling förs ett radioaktivt preparat in i 

prostatan via ihåliga nålar. Detta sker under narkos eller ryggmärgsbedövning. Preparatet 

verkar då lokalt inifrån och patienten slipper åka in till sjukhus varje dag för att strålas. 

Vanliga biverkningar är urinträngningar och diarré. Erektionsförmågan försämras, men 

inte i lika stor utsträckning som vid prostatektomi. Biverkningar från strålningsbehandling 

beror på att även friska celler tar skada (Nystrand, 2014). Efter strålbehandling ska PSA 

värdet helst vara under 0,5 μg. Sambandet mellan PSA och återfall är dock inte lika tydligt 

som vid prostatektomi, då prostatan oftast finns kvar (Bratt, 2016). 

Genom att förändra hormonbalansen i kroppen kan cancerns spridningshastighet minska 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Hormonbehandlingar och strålbehandling kan kombineras 

med varandra för uppnå bästa möjliga effekt. En typ av hormonbehandling är kirurgisk 

kastrering, där testiklarna opereras bort. Vid kirurgisk kastrering upphör 

testosteronproduktionen helt, vilket leder till biverkningar som minskad sexuell lust, 

svallningar, muskelförtvining, orkeslöshet och benskörhet. Medicinsk kastrering är ett 

annat alternativ där testosteronproduktionen hämmas via injektioner av läkemedel. Den 

medicinska kastreringen har samma effekter som den kirurgiska och ger liknande 

biverkningar, dock är den medicinska kastreringen inte permanent. Hormonbehandling kan 

även ske genom att tillföra östrogen via injektioner, även detta hämmar 

testosteronproduktionen. Biverkningar på denna behandling är minskad sexuell lust, 

svallningar och gynekomasti, vilket kan förhindras med strålning av bröstkörtlarna innan 

behandlingen påbörjas (Nystrand, 2014). Ett annat sätt att hormonbehandla är med hjälp av 

antiandrogener. Detta är ett läkemedel som binder till receptorer i prostatan som i sin tur 

gör att testosteron inte kan binda till receptorn. Det leder till hämmad tillväxt av cancern, 

men medför biverkningar som minskad sexuell lust och gynekomasti (Werkström, 2014). 

Det kan ta upp till tio år för patienten att bli friskförklarad efter en viss behandling (Järhult 

& Offenbartl, 2013). Under tiden hormonbehandling ges ska PSA värdet sjunka till låga 

nivåer, vilket visar att cancern svarat på behandlingen (Bratt, 2016).  

Om ovanstående behandlingar sviktar eller om cancern spridit sig till skelettet kan 

behandling med cytostatika påbörjas. Cytostatika kan ibland minska symtomen, framför 

allt smärta, men även bromsa tillväxten av tumören. Cytostatika bör inte ges till de äldsta 

och mest sjuka patienterna då biverkningarna är kraftiga (Nystrand, 2014). Cytostatika ger 

biverkningar som bland annat anemi, skador i mag- och tarmkanalens slemhinnor och 

håravfall. Vilket beror på att cytostatika även påverkar friska celler i hela kroppen som har 

snabb celldelning (Lindström, 2014). Under samtliga behandlingar träffar patienten en 
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sjuksköterska både innan, under och efter behandlingen, exempelvis vid provtagning, 

läkemedelsinjektioner eller om patienten har några frågor under tidens gång (Turner, 

2007). 

Sjuksköterskans roll 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om hur prostatacancer påverkar den 

drabbade. Att utbilda patienten i sjukdomen är viktigt då sjuksköterskan kan avfärda 

eventuella myter och missuppfattad information. Sjuksköterskan har även en primär roll i 

att ge råd och stötta patienten i att kunna behålla sin sexuella funktion (Turner, 2007). 

Sexualitet upplevs ofta som ett känsligt ämne att prata om då det vanligtvis inte är något 

som pratas öppet om. Det är därför viktigt att som sjuksköterska visa respekt och 

känslighet för patientens integritet. Det saknas förberedelser inför dessa möten i många 

sjuksköterskeutbildningar (Hulter, 2009). Sjuksköterskan har även en viktig roll för att 

upptäcka om patienten försämrats i sjukdomen. Därför är det viktigt att vara lyhörd för nya 

symtom som patienten upplever till exempel aptitlöshet, smärta, gångsvårigheter och 

blåstömningssvårigheter (Thulin, 2012). I Sverige ska patienter med cancer erbjudas en 

fast vårdkontakt, i form av en kontaktsjuksköterska. Syftet med kontaktsjuksköterskan är 

att förbättra informationen och kommunikationen till patienten. Kontaktsjuksköterskan 

bidrar även med att skapa trygghet, delaktighet och kontinuitet (SOU 2009:11). Genom att 

lyssna och bekräfta patientens oro och tankar kring sjukdomen kan patientens livskvalitet 

förbättras (Turner, 2007). 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett stort begrepp som omfattar individens uppfattning kring sin situation i 

livet utifrån kultur och det värdesammanhang som personen befinner sig i. Personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen spelar även in i uppfattningen. Begreppet innefattar 

individens fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, sociala relationer och händelser i 

livsmiljön (WHO, 1995). Livskvalitet är kopplad till hälsa och välbefinnande på flera olika 

plan. En försämrad hälsa är dock inte samma sak som försämrad livskvalitet. En försämrad 

hälsa kan dock bidra till en sämre livskvalitet (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Att 

få beskedet och behandlas för cancer påverkar livskvaliteten negativt för den drabbade. 

Livskvaliteten påverkas även negativt för den drabbades partner och barn (Götze, Ernst, 

Brähler, Romer & von Klitzing, 2015). 

Lidande 

Lidande beskrivs ofta som en inre process hos människan där hot, kränkning eller förlust 

ligger som grund. Begreppet är förenat med känslan av att förlora kontrollen över sitt liv. 

Lidande är ett problem som patienten antingen måste kämpa mot eller fly ifrån för att 

bevara sin hälsa (Wiklund, 2003). Det finns tre olika sorters lidande. Livslidande som är 

kopplat till att leva ett liv och vara tvungen att dö. Sjukdomslidande som innefattar rädslor 

för sjukdomen, till exempel vad som kommer hända framöver på grund av sjukdomen. 
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Vårdlidande som kopplas till om patientens upplevelser bagatelliseras eller uteblir pågrund 

av sjukvårdpersonal (Santamäki-Fischer & Dahlqvist, 2009). Cancer leder ofta till ett 

lidande för den drabbade. Vid cancerdiagnosen upplever många drabbade ett lidande på 

grund av att de inte vet hur framtiden kommer att se ut. De som behandlas lider på grund 

av biverkningarna och ovetskapen ifall de kommer överleva sjukdomen (Saarnio, Arman & 

Ekstrand, 2012). 

Problemformulering 

Vid prostatacancer medför behandlingen förändringar hos den drabbade. Cancer leder ofta 

till ett lidande och en negativ påverkan på livskaliteten för den drabbade. Då prostatacancer 

är den vanligaste cancerformen i Sverige hos män är det något som sjuksköterskor och 

sjukvårdpersonal kommer att komma i kontakt med. Därför är det av stor vikt att veta hur 

männen upplever sin livskvalitet under behandling för att kunna minska lidande och öka 

välbefinnande.  

Syfte 

Syftet var att beskriva mäns upplevelser av livskvalitet under behandling av prostatacancer. 
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METOD 

Metoden som valdes är en litteraturöversikt av aktuell forskning med kvalitativ och 

kvantitativ ansats, där en översikt skapats av befintlig forskning (Friberg, 2012a). Metoden 

var passande då syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av livskvalitet under 

behandling av prostatacancer. 

Urval 

Studien inkluderade endast artiklar som var vetenskapligt granskade och skrivna på 

engelska, då fakta i artiklarna skulle vara av god kvalitet och förståliga. Artiklarna skulle 

inte vara publicerade tidigare än 2011, för att säkerställa att faktan var aktuell. I 

artikelsökningen valdes män i åldersgruppen 65+ då den åldersgruppen oftast drabbas. 

Studien valde att inkludera länder från västvärlden (Nordamerika, Europa, Australien och 

Nya Zeeland) för att hitta artiklar från länder med liknande levnadsvillkor. Artiklarna 

skulle utgå från ett patientperspektiv och beröra studiens syfte. I studien valdes det att 

endast inkludera artiklar som hade behandlingsmetoderna prostatektomi, strålning och 

hormonell behandling, då mannen befinner sig i ett tidigt skede av prostatacancern.  

Artiklar som endast berörde män som avvaktat eller avstått behandling och artiklar som 

hade cytostatika som behandlingsmetod exkluderades. Män under cytostatikabehandling 

befinner sig i ett annat skede i sjukdomen, därför valdes detta att exkluderas. Avstående 

och avvaktande av behandling exkluderades då författarna ville undersöka aktiva 

behandlingsalternativ.  

Datainsamling 

Datainsamling genomfördes i databaserna CINAHL och Academic Search Elite. 

Sökningen genomfördes med boolesk söklogik med hjälp av ”AND” och trunkering med 

hjälp av ”*”, detta för att kunna använda mer än ett sökord, bestämma vilket samband 

sökorden skulle ha till varandra och få samtliga böjningsformer från varje ord (Östlundh, 

2012). Sökprocessen för artiklarna beskrivs för att bevisa att sökningen genomförts på ett 

korrekt sätt (Tabell 1). De utvalda artiklarna granskades enligt Friberg (2012a) för att 

säkerställa att artiklarna motsvarade de kvalitetskrav som ställts (Bilaga 1). Två artiklar 

valdes bort under kvalitetsgranskningen då de inte lyfte sina etiska resonemang. Totalt 

valdes tolv artiklar ut som motsvarade de kvalitetskrav som ställts, sex kvantitativa artiklar, 

fyra kvalitativa och två med både kvalitativ och kvantitativ metod (Bilaga 2). 
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Tabell 1. Sökprocessen 

Datum  Sökord Databas Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1/9-

2016 

Prostate* 

AND 

cancer* 

AND life* 

CINAHL 240 240 52 8 
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2/9-

2016 

Prostate* 

AND 

cancer* and 

experienc* 

CINAHL 125 125 20 3 2 

2/9- 

2016 

Prostate* 

AND 

cancer* 

AND 

quality* 

AND of* 

AND life* 

Academic 

Search 

Elite 

221 221 47 3 3 

 

Analys 

Analysarbetet har framställts enligt Friberg (2012a), där helheten från utvalda artiklars 

resultat brutits ned till delar och därefter blivit en ny helhet. Till en början lästes de utvalda 

artiklarna igenom flera gånger med fokus på resultatdelarna för att skapa en förståelse för 

vad de handlade om. Därefter identifierades viktiga fynd i artiklarnas resultat som svarade 

till studiens syfte, vilka markerades med färgpennor där författarna till studien använde sig 

av varsin färg för att inte missa viktiga fynd. Avsteg från Fribergs (2012a) analysmetod 

gjordes för att göra ett ytterligare säkerställande att fynden svarade till studiens syfte. 

Författarna jämförde fynden emot WHOs (1995) definition av livskvalitet. Därefter tog 

författarna vid där avsteget togs från Fribergs (2012a) analysmetod och delarna från 

artiklarnas resultat sammanställdes. Därefter identifierades likheter och skillnader vilket 

skapade en ny helhet i form av fem teman med fokus på omvårdnad som används i 

studiens resultat.  
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Etiska överväganden 

Studien har följt forskningsetiska riktlinjer från Vetenskapsrådet (2016) där det står att 

forskare till studier inte ska förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera andras resultat. 

För att försöka bevisa detta har författarna varit tydliga med referenshantering och försökt 

undvika felaktig tolkning av studiens artiklar. Studien har även följt World Health 

Association’s Helsingforsdeklaration (WMA, 2013), där studiens mål ska vara att främja 

patienters hälsa, välbefinnande och rättigheter. Detta har följts genom att studien haft som 

mål att kunna minska männens lidande.  Endast etiskt godkända artiklar har använts för att 

stärka studiens etiska förhållningssätt. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fem teman (Tabell 2). Där syftet var att beskriva mäns upplevelser 

av livskvalitet under behandling av prostatacancer. 

Tabell 2. Översikt av teman 

Artiklar Förändrad 

livsrytm 

Förändring 

av kroppen 

Förändrad 

syn på 

livet 

Förändrat 

samliv 

Behov av 

information 

och stöd från 

sjukvården 

Appleton et al. (2015) X X  X X 

Dieperink, Wagner, Hansen & Hansen 

(2013) 
X X X X X 

Jakobsson, Persson & Lundqvist (2013) X X X X X 

Johansson et al. (2011)  X  X  

Krahn et al., (2013)  X    

Krumwiede & Krumwiede (2012) X X X X X 

Mc Caughan et al. (2012) X X X X  

O’Shaughnessy et al. (2013)    X X 

Taylor-Ford et al. (2013)  X    

Tavlarides et al. (2013) X  X   

Thomas, Wootten, & Robinson (2013) X X X X X 

Tol-Geerdink et al. (2013)  X  X  
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Förändrad livsrytm 

Under behandlingen var det många av männen som upplevde trötthet och orkeslöshet  

(Krumwiede & Krumwiede, 2012; Dieperink, Wagner, Hansen & Hansen, 2013; 

Jakobsson, Persson & Lundqvist,  2013; Tavlarides et al., 2013). En av de upplevda 

orsakerna till trötthet var från de män som hade svallningar under behandlingen. De 

upplevde att svallningarna var värst under kvällarna och nätterna, vilket i sin tur ledde till 

minskad sömn (Dieperink et al., 2013). De med svallningar upplevde att sömnen aldrig 

blev bättre och tröttheten bestod under behandlingen (Jakobsson et al., 2013). En del av de 

män som upplevde svallningar kände en alltför stor påverkan på deras livsrytm, vilket 

ledde till att de avbröt behandlingen. En annan upplevd anledning av trötthet var från de 

män som hade urinträngningar nattetid, då de upplevde att sömnen blev störd på grund av 

att de var tvungna att gå upp flera gånger per natt (Dieperink, et al., 2013). Många av 

männen upplevde dock att besvären med de nattliga urinträngningarna minskade ju längre 

tiden gick, vilket ledde till en bättre sömn och därmed mindre trötthet (Jakobsson et al., 

2013; Mc Caughan et al., 2012).  

Under behandlingen försökte männen leva så normalt som möjligt men de fick dock tänka 

på att anpassa sig mer som till exempel att alltid ha en toalett i närheten. Män som var 

tvungna att åka till sjukhuset varje dag för behandling upplevde detta som att det tog 

mycket av deras tid. De upplevde att det blev en rutin, som till exempel att åka till jobbet 

varje dag (Dieperink et al., 2013). Männen upplevde att det var viktigt att leva hälsosamt 

och många ändrade livsstil (Appleton et al., 2015; Jakobsson et al., 2013). Inkontinens och 

att få kateter upplevdes vara den jobbigaste upplevelsen hos många männen. De män som 

fick kateter efter behandlingen upplevde att det ledde till social isolering då det var besvär 

med läckage och att det var en ständig påminnelse om prostatacancern (Krumwiede & 

Krumwiede, 2012). Känslan av att aldrig känna sig ren var stor hos de män som hade 

inkontinens, vilket ledde till att en del män inte tog promenader och träffade vänner som de 

tidigare gjort (Jakobsson et al., 2013; Thomas, Wootten & Robinson, 2013). Männen som 

upplevde detta var hoppfulla att besvären skulle avta så att de skulle kunna resa, göra 

utflykter och fira högtider som tidigare (Jakobsson et al., 2013).  
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Förändring av kroppen 

För många män var det viktigt att behålla hälsan under behandlingen, vilket gjorde att de 

försökte så långt som möjligt hålla sig fysiskt aktiva och ta hand om sig själva (Jakobsson 

et al., 2013). Många män upplevde en förändrad kroppsbild under behandlingen, vilket 

ledde till att deras livskvalitet påverkades negativt (Taylor-Ford et al., 2013). Många av 

männen upplevde att deras manlighet och självkänsla påverkades negativt under 

behandlingen (Appleton et al., 2015; Thomas et al., 2013). De män som kände att 

manligheten påverkades upplevde att detta var på grund av svallningar och deras 

förändrade kroppsbild. Svallningarna troddes vara likt det kvinnor upplever vid 

klimakteriet. Männen upplevde att de fått en förändrad kroppsbild då de fick ökade 

fettdepåer, speciellt runt mage, bröst och skinkor, vilket upplevdes likna en kvinnas kropp 

och skapade en känsla av att de inte längre var män (Dieperink et al., 2013). Vissa 

förändringar av kroppen upplevdes lättare att hantera på grund av männens höga ålder, till 

exempel impotens, då det enligt männen var mer accepterat i samhället att inte kunna 

genomföra samlag vid denna ålder (Dieperink et al., 2013; Appleton et al., 2015). Dock 

upplevde andra män att de sexuella problemen var det jobbigaste och påverkade dem mest 

i det dagliga livet (Krahn et al., 2013). Att inte ha erektion vid uppvaknande upplevdes 

som en förändring i vardagen och var något de saknade (Johansson et al., 2011).  

Skam och förnedring var något som upplevdes av en del män under behandlingen på grund 

av den förändrade kroppen (Dieperink et al., 2013; Krumwiede & Krumwiede, 2012 ). 

Vissa män var tvungna att ändra sina vardagliga liv då de skämdes när de var tvungna att 

förklara varför de till exempel rodnade på grund av svallningar för personer de inte kände. 

Det ledde till att männen undvek att träffa nya människor (Dieperink et al., 2013). En 

annan situation som kunde leda till upplevd skam var när männen var tvungna att köpa 

inkontinensskydd, vilket de aldrig behövt göra tidigare. Männen upplevde dock att ett 

positivt tankesätt och acceptans av biverkningarna var viktigt för att kunna klara av 

behandlingen (Krumwiede & Krumwiede, 2012). Männen upplevde att biverkningarna 

avtog ju längre behandlingen pågick. Detta ledda till att männen upplevde en bättre 

kroppsbild allt eftersom tiden gick (Jakobsson et al., 2013; Mc Caughan et al., 2012; Tol-

Geerdink et al., 2013).  

Förändrad syn på livet 

Behandlingen medförde att flera av männen fick en förändrad syn på livet. De upplevde att 

de uppskattade livet mer och kände att de fått en ny chans i livet (Krumwiede & 

Krumwiede, 2012; Dieperink et al., 2013; Jakobsson et al., 2013; Thomas et al., 2013). 

Vissa män upplevde att kunna återuppta sitt sexliv ansågs vara ett litet problem i 

jämförelse med att kunna behålla hälsan då överlevnad blivit en central punkt i livet 

(Appleton et al., 2015). En del män upplevde dock att sjukdomen inte medförde något 

positivt utan längtade tillbaka till hur livet varit innan sjukdomen (Thomas et al., 2013). 

Många av männen upplevde en stor negativ påverkan på sexlivet (Krumwiede & 

Krumwiede, 2012; Dieperink et al., 2013; Jakobsson et al., 2013). De män som upplevde 

en negativ påverkan på sexlivet kände sig ofta deprimerade på grund av detta (Tavlarides 
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et al., 2013).  Männens lidande på grund av behandlingen var som störst i början, men 

avtog ju längre behandlingen pågick (Mc Caughan et al., 2012).  

Rädslan för att prostatacancern inte var helt botad var stor hos en del av männen, vilket i 

sin tur ledde till många frågor och förvirring. Många män upplevde en ny chans i livet 

vilket ledde till att de gjorde saker de ville varje dag istället för att skjuta upp det, som till 

exempel att umgås med familjen, hjälpa andra eller utföra fritidsaktiviteter (Krumwiede & 

Krumwiede, 2012). Tacksamheten och hoppfullheten inför framtiden gjorde att männen 

kunde hantera oron och eventuella tankar på döden (Jakobsson et al., 2013). En del män 

fick även en stärkt religiös tro för att kunna klara av behandlingen (Dieperink et al., 2013). 

Förändrat samliv 

De män som befann sig i en relation upplevde att sexlivet påverkades negativt på grund av 

biverkningar som impotens och minskad sexuell lust (Dieperink et al., 2013; 

O’Shaughnessy, Ireland, Pelentsov, Thomas & Esterman, 2013). Impotens upplevdes vara 

ett stort problem bland männen då de inte kunde genomföra samlag (Tol-Geerdink et al., 

2013; Thomas et al., 2013). Många män ansåg att sex inte bara var för njutning skull utan 

också ett sätt att visa kärlek och längtan till sin partner, vilket saknades av dem med 

impotens (O’Shaughnessy et al., 2013). Att inte kunna tillfredsställa sin partner sexuellt 

upplevdes av en del män (Johansson et al., 2011; Dieperink et al., 2013). Männen trodde 

att deras partner påverkades mer negativt än de själva av det försämrade sexlivet (Appleton 

et al., 2015; Krumwiede & Krumwiede, 2012). De män som upplevde problem i sitt sexliv 

trodde inte att deras partner skulle lämna dem på grund av detta, men var ledsna över att 

det kändes som att romantiken var borta. Män som levde i nya förhållanden hoppades mer 

på att sexlivet skulle bli bättre än de som levde i långa relationer (Dieperink et al., 2013). 

En del av männen som inte befann sig i en relation tvekade till att söka en ny partner på 

grund av att de ansåg sig själva inte vara önskade (Thomas et al., 2013). När det kom till 

att prata om de problem som fanns i sexlivet upplevde män ofta en stor brist i 

kommunikationen med deras partner, då detta sällan var något som de pratade om 

(O’Shaughnessy et al., 2013). Dock upplevde många män att sjukdomen hade stärkt 

förhållandet med mer närhet, uppmärksamhet och vänlighet till varandra (Appleton et al., 

2015; Jakobsson et al., 2013; O’Shaughnessy et al., 2013). De män som befann i ett 

förhållande upplevde bättre livskvalitet än de män som inte befann sig i ett förhållande (Mc 

Caughan et al., 2012) 

Männen upplevde omgivningen som ett viktigt stöd för att göra livet lättare, där familj och 

vänner var viktigast (Appleton et al., 2015; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Dieperink et 

al., 2013; Thomas et al., 2013). Att involvera familjen i sin sjukdom upplevdes av en del 

män som en trygghet och gav lättnad tack vare det stöd familjen gav dem (Krumwiede & 

Krumwiede, 2012). När männen stötte på andra män i liknande situation som de själva 

befann sig i, som till exempel i väntrum eller på vårdavdelningar, upplevde många män att 

det var lätt att öppna upp sig känslomässigt. Att träffa andra män i liknande situation som 

de själva befann sig i upplevdes även som ett stöd och blev ett sätt att hantera behandlingen 

på (Jakobsson et al., 2013; Dieperink et al., 2013). En del av männen upplevde att de fått 
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möjlighet att kunna hjälpa andra män, genom att till exempel ge råd om hur viktigt det är 

att undersöka sin prostata i tid (Thomas et al., 2013). Vissa män kände dock att de inte ville 

involvera familj och vänner, då de inte orkade lyssna till andras historier om män i deras 

bekantskap som också varit sjuka i prostatacancer. En annan anledning till att männen inte 

involverade familjen var att det var svårt att hantera deras barns reaktioner. De män som 

berättade för sina barn upplevde ofta att de fick hålla skenet uppe istället för att visa hur de 

egentligen mådde (Jakobsson et al.,  2013).  

Behov av information och stöd från sjukvården 

En del män var tveksamma till om de valt rätt behandling eller om de överhuvudtaget hade 

prostatacancer som behövde behandlas (Krumwiede & Krumwiede, 2012). Männen som 

blivit väl informerade inför behandlingen om bland annat dess biverkningar och hur livet 

skulle förändras, upplevde att de kunde hantera behandlingen bättre än de män som inte 

blivit lika väl informerade (Appleton et al., 2015; Thomas et al., 2013). Flera av männen 

upplevde att de fick hantera biverkningarna på egen hand, men hade gärna önskat mer 

hjälp och råd från sjukvården. Många av männen upplevde att information borde getts både 

muntligt och skriftligt för att kunna förbereda dem bättre på behandlingens biverkningar 

(Dieperink et al., 2013). De män som upplevde att de inte fick svar på sina frågor de haft 

till sjukvården kunde uppleva olika typer av ångest, oro eller depressioner. De män som 

fick en kateter på grund av sin behandling upplevde att de fått information, men inte 

tillräckligt då de var oförberedda på hur jobbigt det skulle bli. Flera av männen började 

själva söka efter information från internet, vänner och familj för att lindra sin oro och 

skapa en känsla av lugn (Krumwiede & Krumwiede, 2012). 

Många av männen upplevde att de fått tillräckligt med stöd och råd från sjukvården, men 

hade önskemål om mer hjälp för sina sexuella problem (O’Shaughnessy et al., 2013). 

Möten med sjuksköterskor upplevdes vara viktiga för männen. Om sjuksköterskan hade 

humor, var flexibel och gav god omvårdnad ledde detta till att männen kände sig mer 

levande och nöjda (Dieperink et al., 2013). Män som fick hjälp av mediciner och andra 

hjälpmedel för sin impotens upplevde inte detta som en förbättring då spontaniteten till 

sexuella aktiviteter försvann (Jakobsson et al., 2013; Thomas et al., 2013). En del av 

männen önskade en bättre relation till sjukvården, de upplevde att det saknades emotionellt 

stöd och en tydlig vårdplan. Vissa män uttryckte att sjukvården borde tillhandhålla ett 

forum och/eller en mötesplats för män som befann sig i liknande situation (Thomas et al., 

2013). 

  



14 

 

Resultatsammanfattning 

Män med prostatacancer som var under behandlingen upplevde en negativ påverkan på sin 

livskvalitet, främst på grund av att männen upplevde impotens, inkontinens, svallningar 

och minskad sexuell lust. Många män upplevde en förändrad livsrytm och upplevde att det 

var viktigt att försöka leva så normalt och hälsosamt som möjligt för att minska påverkan 

på livskvaliteten. Männen upplevde förändringar av kroppen vilket ledde till att en del män 

kände skam och upplevde sig mindre manliga. Under behandlingen upplevde männen en 

förändrad syn på livet. Familj och vänner upplevdes som ett viktigt stöd för flera av 

männen under behandlingen. Flera av männen upplevde också att relationen till deras 

partner kunde bli påverkad både positivt och negativt av sjukdomen. För att kunna hantera 

sjukdomen upplevde de flesta män att det var viktigt med stöd och information från 

sjukvården för att behålla sin livskvalitet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt av både kvalitativa och kvantitativa forsknings artiklar genomfördes 

för att skapa en översikt över kunskapsläget inom hur prostatacancer påverkar mäns 

livskvalitet under behandlingen. Kvalitativ forskning ger ökad förståelse för hur deltagarna 

upplever sina liv och de behov de kan tänkas behöva (Friberg, 2012b). Kvantitativ 

forskning ger genom mätningar och jämförelser möjligheten att uppmärksamma hur en stor 

grupp av deltagare upplever något (Friberg, 2012c). Då studien hade som avsikt att 

beskriva mäns upplevelser av livskvalitet under behandling av prostatacancer, var valet av 

metod lämplig. Författarna ville beskriva upplevelser vilket vald metod har gjort. 

Författarna anser att en svaghet med studien var användandet av kvantitativ forskning då 

största delen av resultatet utgick ifrån kvalitativ forskning. Dock anser författarna den 

kvantitativa delen varit en styrka då resultatet kan visa på en hur en större grupp män 

upplever sin livskvalitet under behandling av prostatacancer. Att göra en litteraturöversikt 

av både kvalitativ och kvantitativ forskning ger bredare kunskap relaterat till valt 

problemområde (Friberg, 2012a). 

Datainsamling genomfördes i databaserna CINAHL och Academic SearchElite. Styrkorna 

med dessa databaser var att många artiklar framkom i sökningarna. En svaghet var att 

Academic SearchElite inte är specialiserat inom omvårdnad, vilket i sin tur kan betyda att 

vissa studier kan ha missats på grund av detta val av databas. Sökningarna som 

genomfördes gav många träffar där många artiklar inte svarade till studiens syfte. Detta 

kan bero på att sökningarna var breda och generella. Författarna valde att göra breda 

sökningar för att inte missa några relevanta artiklar. Mer avsmalnade och preciserade 

sökningar kan genomföras för att spara tid (Östlundh, 2012).  

Ett par artiklar som använts i studien har använt avvaktande behandling i sin data. Studien 

har använt sig av dessa artiklar då det varit tydligt vilken data som berör avvaktande 

behandling och övriga behandlingar. En del artiklar berörde män under 65 år, trots att 

sökningarna hade 65+ som ett inklusionskriterie. Artiklar har ändå inkluderats då det 

procentuellt sett var väldigt få män och att det framkom tydligt vilka deras upplevelser var. 

Länder från västvärlden var endast valda till studien för att författarna ville kunna använda 

resultatet inom den svenska sjukvården då länder från västvärlden har liknande 

levnadsvillkor. Enligt Friberg (2012a) är det viktigt att vara tydlig och kunna motivera sitt 

urval, detta för att stärka studiens trovärdighet. Författarna anser att de varit tydliga och 

kunnat motivera urvalen genom studien. Resultatet innefattade män under behandling med 

prostatektomi, strålning och hormoner. Under behandling med dessa alternativ påverkas 

livskvaliteten lika mycket men på olika sätt och ur den synvinkeln spelar det ingen roll 

vilken av de behandlingar som patienten väljer (Tol-Geerdink et al., 2013). Behandling 

med cytostatika exkluderas eftersom männen befinner sig i ett annat skede av sjukdomen 

än män som behandlas med ovanstående behandlingsalternativ.  
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Analysprocessen framställdes genom Fribergs (2012a) modell över analys vid 

litteraturöversikt. Författarna valde att göra tillägg i analysprocessen genom att jämföra 

utvalda artiklars fynd emot WHOs (1995) definition av livskvalitet för att säkerställa att 

data som inhämtats berörde livskvalitet. Detta kan vara en styrka då resultatets trovärdighet 

stärkts ytterligare en gång mer än enligt Fribergs (2012a) modell. Det kan dock ses som en 

svaghet då det inte är en beprövad metod. Enligt Henricson (2012) ska studier alltid utgå 

från att det som framkommer i resultatet ska vara överförbart, vilket menar att studien ska 

vara överförbar till den gruppen som valts att studera. Analysprocessen har beskrivits 

detaljerat i metoden för att säkerställa studiens trovärdighet och pålitlighet, vilket ska göras 

för att studiens resultat ska kunna bli generaliserbar och överförbar (Henricson, 2012). 

Författarna till studien hade begränsad tidigare förförståelse och egna erfarenheter i hur 

prostatacancer kunde påverka mäns livskvalitet under behandling. Under 

praktikplaceringar och i jobbet som undersköterskor på en akutmottagning har författarna 

träffat patienter med prostatacancer. Dock har inte prostatacancern varit sjukdomen i fokus 

vid dessa tillfällen, därför hade inte författarna någon större kunskap om prostatacancer 

innan studien påbörjades. Under författarnas sjuksköterskeutbildning har prostatacancer 

generellt sett inte berörts i större utsträckning, vilket är anledningen till studiens syfte då 

författarna ville ha ökad kunskap inom ämnet. Författarna hade en förförståelse av vad 

livskvalitet innefattade, vilket syns genom valet av WHOs (1995) definition av livskvalitet. 

Ifall annan definition av livskvalitet valts kunde studiens resultat möjligtvis sett annorlunda 

ut. Enlig Priebe och Landström (2012) innefattar förförståelse forskarens tidigare 

värderingar och erfarenheter. Medvetenhet om sin förförståelse visar på att forskaren kan 

ha en betydelse för analysprocessen. Att beskriva sin förförståelse och förkunskap i en 

studie stärker dess trovärdighet (Priebe & Landström, 2012). Att studiens författare är män 

som undersöker män kan diskuteras. En styrka skulle kunna vara att författarna hade lättare 

att sätta sig in i andra mäns situation och förstå vad männen menade.  

Författarnas etiska förhållningssätt genom studien var att endast artiklar som var etiskt 

godkända skulle användas. Detta medförde att en artikel som svarade till studiens syfte 

valdes bort då det inte framgick om den var etiskt godkänd eller förde ett etiskt 

resonemang. Artikeln som valdes bort på grund av detta kan ha varit etiskt godkänd, vilket 

inte framkommit i studien, vilket kan ha lett till att data som varit användbart för resultatet 

missats. De etiska riktlinjer som följts kan ha stärkt studiens trovärdighet, då de valda 

artiklarnas resultat inte har förvrängts, förfalskats, vilseletts eller plagierats. 

Referenshanteringen har genomförts på ett noggrant och korrekt tillvägagångssätt för att 

stärka trovärdigheten ytterligare.   
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Resultatdiskussion 

Huvudfynden i resultatet var de fem teman där männen upplever en förändrad livsrytm, en 

förändring av kroppen, en förändrad syn på livet, ett förändrat samliv och ett behov av 

information och stöd från sjukvården. Resultatet visar att män under behandling av 

prostatacancer upplever en påverkan på deras livskvalitet. WHOs (1995) definition av 

livskvalitet stämmer överens med resultatet. 

Resultatet visar att många män upplevde en förändrad livsrytm och en förändrad syn på 

livet. En studie av Lindqvist, Widmark och Rasmussen (2006) menar att män under 

behandling av prostatacancer upplever det som en kamp mellan att känna ett välbefinnande 

och ett lidande, där målet är att kunna leva så normalt som möjligt. Män som genomgår 

behandling av prostatacancer ska erbjudas hjälp i form av en kontaktsjuksköterska. I 

Sverige finns dock fortfarande brister med att kunna erbjuda detta (SOU 2009:11). Det är  

viktigt att patienten känner sig trygg i sin hemmiljö och för att detta ska kunna skapas har 

närstående en viktig roll (Sävenstedt, 2009). Som sjuksköterska är det viktigt att främja 

medverkan för de närstående vilket kan leda till trygghet när en patient är under behandling 

i hemmet (Ehnfors et al., 2013).  

Resultatet visar att en del män under behandling av prostatacancer upplevde en förändrad 

kroppsbild. Den förändrade kroppsbilden var främst kopplad till att männen upplevde sig 

mindre manliga på grund av att behandlingen ledde till en känsla av skam och förnedring. I 

en studie av Sharpley et al. (2014) framkommer det att män under behandling av 

prostatacancer ofta upplever en förändrad kroppsbild, ofta iform av att de känner sig 

mindre manliga och detta leder i många fall till en depression.Wiklund (2003) menar att 

när en människas upplevelse av sig själv förändras på grund av sjukdom kan det hänga 

ihop med att personen tror att den inte kan leva upp till egna eller omgivningens 

förväntningar. Den sociala identiteten är förenad med vad som presteras och hur kroppen 

ser ut och fungerar. Den skam som kan uppstå relaterat till den förändrade kroppsbilden 

behöver bemötas av sjuksköterskan för att patienten ska kunna förmedla sina känslor och 

minska detta sjukdomslidande (Wiklund, 2003). Resultatet visar att flera män hade ett 

behov av mer stöd från sjukvården. Ifall män under behandling för prostatacancer hade fått 

mer stöd hade detta kunnat leda till förbättrad livskvalitet och ett minskat lidande. 

Resultatet visar är att männen upplever en förändring i deras samliv, speciellt deras sexliv. 

En studie av Howlett et al. (2010) visar att i en grupp av 70 män som genomgår behandling 

av prostatacancer upplever 35 av männen en negativ påverkan på deras sexliv. I 

sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att dokumentera och se patienters individuella 

omvårdnadsbehov. Sexualitet och reproduktion är ett sökord där sjuksköterskan ska 

dokumentera bland annat behov av stöd och hjälp vid påverkan på sexlivet hos patienten 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). Patienter upplever ofta en brist i samtal 

kring sexualiteten, vilket kan bero på att många sjuksköterskor är obekväma att prata om 

detta. Patienterna själva upplever oftast inte det obekvämt att prata om sexualitet, vilket 

många sjuksköterskor tror. Patienter känner ofta ett behov av att veta vilka sexuella 

konsekvenser deras sjukdom eller behandling kan ge (Hulter, 2009). Hade sjukvården varit 
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bättre på att samtala och ge information om de sexuella problem som behandlingen kunde 

medföra, skulle detta bidra till en mindre påverkan på relationer och därmed en förbättrad 

livskvalitet (Flynn et al., 2012). Som sjuksköterska är det viktigt att se att patienten har 

förstått och tagit till sig informationen som förmedlats. Det kan till exempel säkerställas 

genom att be patienten återupprepa vad sjuksköterskan tidigare sagt (Ehnfors et al., 2013). 

Resultatet visar att om männen var väl informerade om de olika behandlingsalternativen så 

upplevde de en bättre livskvalitet under behandlingen. I en studie av Pieterse et al. (2011) 

framkommer vikten av att låta patienten vara delaktig i behandlingsalternativen vid 

prostatacancer. Det är av stor vikt att sjukvårdpersonal ger patienten tid att fundera och att 

de presenterar de olika behandlingsalternativen noggrant för att undvika missförstånd för 

att på så sätt underlätta och förbereda patienten inför framtiden. När noggrann information 

ges upplever patienter det som positivt att vara delaktig i beslutsfattandet av behandling 

(Pieterse et al., 2011). Enligt 1§, kap. 5, SFS 2014:821 ska hälso- och sjukvården så långt 

som möjligt utformas och genomföras tillsammans med patienten för att skapa delaktighet. 

Enligt 3§, kap. 5, SFS 2014:821 ska patientens närstående ges möjlighet att vara delaktig i 

utformningen och genomförandet ifall det är lämpligt. Resultatet visar att förändringarna i 

samlivet hade kunnat minska om både männen och deras närstående varit mer delaktiga i 

valet av behandling för att förbereda alla parter på behandlingens biverkningar. 

Resultatet visar att männen upplevdes ha fått olika mängd information och stöd från 

sjukvården under behandlingen, vilket medförde att de välinformerade männen hanterade 

behandlingen bättre än andra männen. I en studie av Nicolaisen, Müller, Patel och Hansen 

(2014) framkommer det män med prostatacancer som fått information om behandlingen 

och dess biverkningar upplever än bättre livskvalitet än de som inte fått tillräcklig 

information. En studie av Hsiao, Moore, Insel och Merkle (2012) beskrivs vikten om vad 

patienten själv kan göra för att förbättra livskvaliteten under behandlingen och därav 

minska lidande. För att underlätta vid urinbesvär kan information ges om knipövningar, att 

sitta ned på toaletten, att inte dricka innan sänggående och att använda inkontinensskydd. 

Om problem med den sexuella funktionen uppkommer kan information ges som att hitta 

andra sätt för intimitet och få utlopp för sina känslor. Att patienten får information för att 

själv hantera sina problem gör att delaktighet skapas vilket hade underlättat för vården 

(Hsiao et al., 2012). Sjuksköterskan har ett personligt ansvar i att upprätthålla sin 

kompetens genom att hålla sig ständigt uppdaterad på senaste forskningen, både för sin 

egen del men även för patientens. Det kan vara problematiskt att upprätthålla 

kunskapsnivån, då det varje år publiceras över 18000 omvårdnadsartiklar (Rosén, 2013). 

Resultatet visar att de män som inte fick svar på sina frågor de hade till sjukvården 

upplevde en negativ psykisk påverkan. Det hade kunnat undvikas ifall en sjuksköterska 

med rätt kunskapsnivå inom ämnet, pratat med männen och stämt av informationsläget 

innan männen gick hem, vilket kunde ha resulterat i ett minskat vårdlidande.  
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Konklusion 

Studien visar att män under behandling av prostatacancer upplever flera olika förändringar 

som påverkar deras livskvalitet. Män upplever en förändrad livsrytm, en förändring av 

kroppen, en förändrad syn på livet, ett förändrat samliv och ett behov av information och 

stöd från sjukvården. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap om 

förändringarna för att kunna vara ett stöd för patienten och därmed minska lidande. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet visar att behandling av prostatacancer leder till flera olika upplevelser som 

sjuksköterskan måste kunna bemöta och ta hänsyn till. Prostatacancer är den vanligaste 

cancerformen, det är därför viktigt att som sjuksköterska besitta god kunskap om hur män 

med prostatacancer upplever sin livskvalitet under behandlingen. Män under behandlingen 

är i behov av information under hela processen. Ifall adekvat information ges på ett 

noggrant sätt till männen kan detta leda till ett minskat lidande. En fast vårdkontakt i form 

av en kontaktsjuksköterska bör erbjudas till männen, vilket inte alltid genomförs. 

Resultatet visar att män under behandling är i behov av stöd från sjukvården. Vilket kan 

ges från en sjuksköterska med rätt kompetens i form av telefonkontakt, internetforum eller 

stödgrupper. Studien har som förhoppning att prostatacancer uppmärksammas mer i både 

utbildningar och samhället. 

Diskussionen har lett fram till ett par förslag till vidare utveckling av ämnet. Det kan vara 

intressant att se hur studien hade sett ut ur ett anhörigperspektiv, då resultatet visar 

påverkan på männens samliv. Då behandling med cytostatika exkluderades hade det varit 

av vikt att inkludera dessa män i en fortsatt forskning av mäns upplevelser av livskvalitet 

under behandling av prostatacancer, då de är under ett senare och troligtvis allvarligare 

skede av sjukdomen.  
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Bilaga 1. Granskningsmall 

 

  

Finns ett tydligt problem formulerat? 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

Är syftet klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur har data analyserats? 

Vad visar resultatet? 

Förs det några etiska resonemang? 

Finns en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

Sker återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

(Friberg, 2012a) 



 

 

Bilaga 2. Artikelgranskning 

Artikel Perspektiv Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Titel: A reference set of health utilities for long-

term survivors of prostate cancer: population-

based data from Ontario, Canada. Författare: 

Krahn, M-D., Bremner, K-E., Alibhai, S-M-H., 

Ni, A., Tomlinson, G., Laporte, A. & Naglie, G. 

Tidskrift: Quality of Life Research. Årtal: 2013. 

Patient. Att mäta livskvaliteten och de 

verktyg som behövs för 

prostatacancer patienter för att 

avgöra deras framtid. 

Kvantitativ metod. 

Enkätstudie med 

585 deltagare. 

Det är många variabler 

som påverkar 

livskvaliteten hos dem 

som överlevt 

prostatacancer.   

Medel. 

Titel: Body image predicts quality of life in men 

with prostate cancer. Författare: Taylor-Ford, 

M., Meyerowitz, B-E., D’Orazio, L-M., Christie, 

K-M., Gross, M-E. & Agus, D-B. Tidskrift: 

Psycho-Oncology. Årtal: 2013. 

Patient. Beskriva hur kroppsbilden 

förändras over tid och relationen 

mellan kroppsbilds förändringar 

och livskvalitet hos män med 

prostatacancer. 

Kvantitativ metod. 

74 män svarade på 

en enkät vid 3 olika 

tillfällen. 

Män som upplever en 

förändrad kroppsbild 

får påverkan på deras 

livskvalitet. 

Medel. 

Titel: Daily life and life quality 3 years following 

prostate cancer treatment. Författare: Jakobsson, 

L., Persson, L. & Lundqvist, P. Tidskrift: BMC 

Nursing. Årtal: 2013. 

Patient.   Beskriva mäns upplevelse av 

livet efter prostatacancer från 

livskvalitets och salutogenskt 

perspektiv. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

21 män följdes via 

enkäter under 3år. 

Efter 3år 

genomfördes 

intervjuer på 6 utav 

dessa deltagare. 

Under åren har 

männens negativa 

upplevelser skiftat till 

”ett gott liv” men på 

ett annat sätt än 

tidigare.  

Hög. 



 

 

Titel: Embracing life after prostate cancer. A 

male perspective on treatment and rehabilitation. 

Författare: Dieperink, K-B., Wagner, L., 

Hansen, S. & Hansen, O. Tidskrift: European 

Journal of Cancer Care. Årtal: 2013. 

Patient. 1. Utforska deltagarnas 

upplevelser under behandling 

med stålning eller hormoner, 

och deltagandet i 

rehabiliteringsprogram. 

2. Utforska deltagarnas tankar 

och syn på partners delaktighet i 

rehabiliteringsprocessen.  

Kvalitativ metod. 

Två fokusgrupper 

intervjuades vid 

olika tillfällen. 

Totalt 17 deltagare. 

Behandlingarna 

påverkar manligheten 

och männens identitet 

och därav påverkar det 

dagliga livet. Det är 

viktigt med 

information innan 

behandlingen 

genomförs.  

Hög. 

Titel: Evaluation of the association of prostate 

cancer-specific anxiety with sexual function, 

depression and cancer aggressiveness in men 1 

year following surgical treatment for localized 

prostate cancer. Författare: Tavlarides, A-M., 

Ames, S-C., Diehl, N-N., Joseph, R-W., Castle, 

E-P., Thiel, D-D., Broderick, G-A. & Parker, A-

S. Tidskrift: Psycho-Oncology. Årtal: 2013. 

Patient. Undersöka förhållandet mellan 

prostatacancerpatienters ångest i 

relation till demografi, sexuell 

funktion/tillfredsställelse, 

depression och aggressivitet ett 

år efter genomförandet av 

prostatektomi. 

Kvantitativ metod. 

365 män svarade på 

en utskickad enkät. 

Vilken sedan 

sammanställdes i 

ett datorprogram. 

Ångest ses ofta hos de 

som har försämrad 

sexuell funktion och 

ökad depressiva 

symtom 1 år efter 

prostatektomi.  

Medel. 



 

 

Titel: Impaired sexual function and prostate 

cancer: a mixed method investigation into the 

experiences of men and their partners. 

Författare: O’Shaughnessy, P-K., Ireland, C., 

Pelentsov, L., Thomas, L-A. & Esterman, A-J. 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing. Årtal: 

2013. 

Patient och 

anhörig. 

Att förstå effekterna av 

prostatacancer och 

behandligarnas påverkan på det 

sexuella livet, manligheten och 

relationer. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

En intervju med tre 

par genomfördes. 

Därefter 

sammaställdes en 

enkät baserad på 

intervjuerna. 115 

män och 35 

partners 

genomförde 

enkäten. 

Förändringar i 

sexualitet, manlighet 

och intimitet relaterat 

till prostatacancer 

behandlingar utmanar 

relationer. Männen 

uppgav att de var i 

behov av sexuell 

rådgivning och stöd. 

Hög. 

Titel:  Long-term quality-of-life outcomes after 

radical prostatectomy or watchful waiting: the 

Scandinavian Prostate Cancer Group-4 

randomised trial. Författare: Johansson, E., 

Steinbeck, G., Holmberg, L., Johansson, J-E., 

Nyberg, T., Ruutu, M. & Bill-Axelson, A. 

Tidskrift: Lancet Oncology. Årtal: 2011. 

Patient. Visa hur män, som genomgått 

prostatektomi eller avvaktande 

behandling, upplever påverkan 

på sin livskvalitet och identifiera 

viktiga psykiska och fysiska 

faktorer.  

Kvantitativ metod. 

192 män som 

genomgått 

prostatektomi och 

167 män som var 

under avvaktande 

behandling deltog i 

enkätstudien. 

Deltagarna följdes 

upp flera år senare. 

Problemen som 

uppstått i och med 

behandling blev värre 

efter flera år.  

Hög. 



 

 

Titel: Quality of life after prostate cancer 

treatments in patients comparable at baseline. 

Författare: Tol-Geerdink, J-J., Leer, J-W-H., 

Oort, I-M., Lin, E-J-N-T., Weijermanm P-C., 

Vergunst, H., Witjes, J-A. & Stalmeier, P-F-M. 

Tidskrift: British Journal of Cancer. Årtal: 2013. 

Patient. Jämföra behandlingars påverkan 

på livskvalitet och deras 

relevanta skillnader. 

Kvantitativ metod. 

240 män 

inkluderades i 

enkätstudien varav 

170 män behandlats 

med prostatektomi 

och 70 män med 

strålning. 

Strålningsbehandling 

är lika bra val av 

behandling som 

prostatektomi, sett till 

biverkningarna. 

Medel. 

Titel: Quality of life in men receiving 

radiotherapy and neo-adjuvant androgen 

deprivation for prostate cancer: results from a 

prospective longitudinal study. Författare: Mc 

Caughan, E., Mc Sorley, O., Prue, G., Parahoo, 

K., Bunting, B., Sullivan, J-O. & McKenna, H. 

Tidskrift:  Journal of Advanced Nursing. Årtal: 

2012. 

Patient. Mäta livskvalitet och 

biverkningar hos män som 

behandlas med strålning 

och/eller hormon upp till ett år 

efter behandling. 

Kvantitativ metod. 

149 män deltog i 

enkätstudien.  

Män som behandlas 

med strålning och 

hormonell behandling 

måste vara medvetna 

om vilka biverkningar 

som behandlingen 

medför. Män upplever 

en försämring i deras 

livskvalitet men efter 

ett år har det inte blivit 

sämre än tidigare. 

Hög. 

Titel: The experience of gay and bisexual men 

diagnosed with prostate cancer: results from an 

online focus group. Författare: Thomas, C., 

Wootten, A. & Robinson, P. Tidskrift:  European 

Journal of Cancer Care. Årtal: 2013. 

Patient. Identifiera upplevelser, 

bekymmer och behov av 

information hos homo- och 

bisexuella män, diagnotiserade 

med prostatacancer. 

Kvalitativ metod. 

10 deltagare varav 

9 som var under 

behandling, som 

genom ett forum på 

internet svarat på 

frågor och stöttat 

varandra. 

Männen upplever en 

påverkan på deras 

sexuella funktion, 

inkontinens, sexuella 

identitet och intima 

relationer. 

Hög. 



 

 

 

 

Titel: The impact of prostate cancer on men’s 

everyday life. Författare: Appleton, L., Wyatt, 

D., Perkins, E., Parker, C., Crane, J., Jones, A., 

Moorhead, L., Brown, V., Wall, C. & Pagett, M. 

Tidskrift: European Journal of Cancer care. 

Årtal: 2015. 

Patient. Hur män som får behandling för 

sin prostatacancer hanterade 

sjukdomen i sin vardag och vad 

som hjälpte eller hindrade deras 

förmåga att leva livet som 

”vanligt”. 

Kvalitativ metod. 

27 män deltog i 

intervjustudien.     

De olika stegen i att få 

diagnosen 

prostatacancer och 

under/efter 

behandlingen påverkar 

på olika sätt det 

fysiska, emotionella 

och sociala välmående 

för män och personer i 

deras närhet. 

Hög. 

Titel: The lived experience of men diagnosed 

with prostate cancer. Författare: Krumwiede, K-

A. & Krumwiede, N. Tidskrift: Oncology 

Nursing Forum. Årtal: 2012. 

Patient. Upplevelser hos män med 

prostatacancer. 

Kvalitativ metod. 

10 män deltog i 

intervjustudien. 

Män med 

prostatacancer behöver 

stöd från sjukvården 

för att klara av det 

dagliga livet. 

Hög. 


