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Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och har ökat under det senaste 

decenniet. Radikal prostatektomi är en vanlig behandling för prostatacancer. Emellertid kan 

ingreppet innebära en stor risk för komplikationer som inkontinens och erektil dysfunktion. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal 

prostatektomi 

Metod: Litteraturbaserad studie som grundar sig på 10 kvalitativa artiklar.  

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom två huvudkategorier; Ett förändrat samliv och 

behov av strategier med fem underkategorier.    

Konklusion: Sjuksköterskans uppgift är att ge individanpassad informera inför operation om möjliga 

komplikationer i samband med ingreppet sam efter operationen. För att lindra lidande bör 

sjuksköterskan lyssna på männen, identifiera deras behov samt undervisa dem i sexualitet för att 

förbättra deras livskvalitet. Sjuksköterskan ska även inkludera männens partner i vårdförloppet samt 

hjälpa männen och stödja samt ge råd för att hjälpa dem hitta ett nytt positivt sexliv.  

 

 

 



ABSTRACT 

Title:                       Men's experiences of complications after radical prostatectomy 

 

Author:  Tivell, Frida 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 

 ECTS 

 

Supervisor:  Dahlén, Ingrid  

 

Examinator: Sahlsten, Monika  

 

Pages: (22)  

  

Keywords: Cancer, Complications, Experiences, Prostate, Prostatectomy  

 
___________________________________________________________________________  

 
Background: Prostate cancer is the most common form of cancer among men and has increased 

over the past decade. Radical prostatectomy is a common treatment for prostate cancer, however, the 

procedure may involve a high risk of complications such as incontinence and erectile dysfunction.  

Aim: The aim was to describe men's experiences of complications after radical prostatectomy.  

Methods: A literature based study with a qualitative approach based on 10 scientific articles.  

Results: From the analysis two main categories emerged; A changed cohabitation and need for 

strategies with five subcategories. 
Conclusion: The Nurse's task is to provide individualized information prior to surgery about possible 

complications associated with surgery after surgery. In order to alleviate suffering, the nurse should 

listen to men, identify their needs, and teach them in sexuality to improve their quality of life. The 

nurse should also include men's partners in the care process as well as help men and support as well 

as advise to help them find a new positive sex life. 
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INLEDNING 
Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna bland män i Sverige och varje år 

diagnostiseras omkring 10 000 män (Folkhälsomyndigheten, 2014). Tack vare bättre 

användning av diagnostiska verktyg kan prostatacancer snabbt diagnostiseras och behandlas. 

Att operera bort hela prostatan för att förhindra spridning av cancern är en av de vanligaste 

behandlingsformerna. Komplikationer som dock kan uppstå vid denna typ av behandling är 

ofrivilligt urinläckage och erektionsproblem, vilket kan påverka mäns välbefinnande. Många 

män har svårt att acceptera sin nya situation och flera män känner ett lidande relaterat till 

komplikationerna. Sjuksköterskan möter dessa män inom vården och det är därför viktigt att 

ha en förståelse för männens situation. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor har en god 

förståelse för män med prostatacancer för att kunna bedriva en bra vård (Socialstyrelsen, 

2014). Därför är det av intresse att beskriva mäns erfarenheter av komplikationer efter 

radikal prostatektomi.  

BAKGRUND 

Prostatacancer  
 
Cancer i prostatan innebär att det bildats en elakartad tumör i prostatans körtelvävnad (Järhult 

& Offenbartl, 2013). Prostatan är lokaliserad under urinblåsan och runt om urinröret på män 

(Haug, Bjålie, Sand & Sjaastad, 2007) och har som uppgift att producera en basisk, 

tunnflytande vätska som blandas med spermier vid utlösning (Thellenberg Karlsson, 2008). 

Förekomsten av prostatacancer är störst i Skandinavien, Nordamerika, Västra Europa (Örn 

Fridriksson, 2016) samt Australien (WCRF, 2012). I Sverige är prostatacancer en av de 

vanligaste cancerformerna bland män. Varje år diagnostiseras cirka 10 000 män för 

prostatacancer och omkring 2500 dör i sin sjukdom.  Sen början av 2000-talet har 

prostatacancer ökat i denna grupp. Ökningen tros bero på en mer aktiv diagnostisering inom 

vården (Folkhälsomyndigheten, 2014). Prognosen vid prostatacancer är olika beroende på 

omständigheterna. Chansen för att bli botad från cancern påverkas av olika faktorer; om 

cancern har spridit sig utanför prostatakörteln eller inte, den biologiska egenskapen som 

cancercellerna har, männens ålder och val av behandling. Prostatacancer drabbar framförallt 

äldre män och sällan män under 50 år (Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson & Widmark, 

2006). Enligt WHO (2018) så definieras människan som äldre vid 60 år och uppåt. Däremot 

så löper yngre män större risk att dö i sin sjukdom än äldre män vid prostatacancer. Det beror 

på genetiska ärftliga faktorer som har betydelse för utvecklingen av prostatacancer (Salinas, 

Tsodikov, Ishak-Howard & Cooney, 2014). Dock så är överlevnadsprognosen för 

prostatacancer hög jämförelse med mängden som drabbas årligen (Adami et al., 2006).  

 

Symtom, diagnostisk och behandling 

Cancertumören växer oftast långsamt och symtomen kommer först när cancertumörens 

storlek har ökat så den trycker på urinröret, vilket ger svårigheter vid tömning av urinblåsan. 

Symtomen är likartade med de symtom som uppstår vid Benign Prostata Hyperplasi (BPH). 

Prostatacancer kan ge diffusa symtom som trötthet, minskad aptit, blod i urinen och smärtor 

i ryggen om tumören spridit sig. Vid missanke om cancer görs en utredning med 

Prostataspecifikt antigen (PSA), rektalpalpation, biopsi och ultraljud (Adami et al., 2006). 

PSA är ett vävnadsspecifikt protein som prostatakörteln bildar (Lindqvist, 2007). Prostatan 



2 

 

bildar PSA för att göra sädesvätskan mer tunnflytande. Med åldern så ökar prostatakörteln i 

volym vilket ger ett högre PSA-värde normalt. PSA-värdet blir högre i blodbanan vid 

prostatacancer då PSA från tumörvävnaden sipprar ut. Prostatacancer kan därför påvisas 

genom ett blodprov som visar på ett förhöjt PSA-värde (Adami et al., 2006). PSA-prov kan 

vara aktuellt för män mellan 50 till 75 år utan symtom på prostatacancer (Socialstyrelsen, 

2016). Det finns olika varianter av behandling beroende på prostatans storlek, om tumören 

är lokaliserade i prostatan eller om den spridit sig. Exspektans eller "watchful waiting" 

innebär att tumören inte behandlas utan hålls under uppsikt. Prostatacancer kan behandlas 

med strålbehandling, hormonbehandling eller med ett kirugiskt ingrepp så kallat radikal 

prostatektomi (Adami et al., 2006). Radikal prostatektomi innebär att hela prostatakörteln 

samt sädesblåsorna opereras bort (Järhult & Offenbartl, 2013). Över 2000 män genomgår en 

radikal prostatektomi årligen i Sverige (NPCR, 2016). Metoden lämpar sig för män under 

70 år som är vid god hälsa, endast har en liten tumör som inte har spridit sig till skelettet 

eller lymfkörtlar. Behandlingen har visat att risken för att utveckla metastaser minskar i 

jämförelse med exspektans (Hedestig, 2006). Det finns olika tekniker för att utföra radikal 

prostatektomi. Den kan utföras med öppen kirurgi, laparoskopiskt eller som robotassisterad 

laparoskopi (Socialstyrelsen, 2017). Dock finns det risker för komplikationer relaterat till 

radikal prostatektomi. De vanligaste förekommande komplikationerna är urininkontinens 

och erektil dysfunktion (Adami et al. 2006). Urininkontinens innebär en oförmåga att 

kontrollera urinblåsan, vilket leder till urinläckage som kan innebära ett hygieniskt och 

socialt hinder (SBU, 2000).  Erektil dysfunktion innebär att mannen inte kan få erektion (NE, 

2018). Från prostatan utgår två nerver vars uppgift är att aktivera svällkropparna i penis så 

att de blir blodfyllda vid erektion. Vid radikal prostatektomi finns det en risk att nerverna 

försvagas, skadas eller klipps av vilket kan leda till försvagad eller utebliven erektion 

(Potenslinjen, 2016). 

 
Hälsa 
Hälsa är ett fenomen som är komplext och individuellt för varje enskild individ (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Begreppet hälsa är enligt WHO:s (1948) ett tillstånd där människan 

känner ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Definitionen har fått kritik 

för att vara mer som ett ideal än verklighet (Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns flera sätt 

att definiera hälsa på. Brülde och Tengland (2003) menar att hälsa kan tolkas som ett 

tillstånd, resultat eller mål och som lycka eller ett välbefinnande. Hälsa kan även delas in i 

två grupper, naturvetenskapliga perspektivet samt det humanistiska perspektivet. 

Naturvetenskapliga perspektivet ser hälsan som det motsatta till sjukdom där medicin samt 

behandling är till för att lindra eller bota människan vid sjukdom eller ohälsa. Det 

humanistiska perspektivet utgår från ett holistiskt synsätt. Det innebär att människan ses som 

en helhet. För att förstå människor hälsa och ohälsa är båda perspektiven viktiga (Brülde & 

Tengland, 2003). Eriksson (1989) beskriver hälsa som en vördnad för sitt liv.  Människan 

kan uppleva en helhet när hon fått kontakt med sina innersta känslor vilket leder till att hon 

kan känna ett lugn i sig själv. Den helheten upplevs olika och är unik för varje individ. 

Helheten består av fler delar som exempelvis kropp, själ och ande och har ett samspel med 

varandra. Emellertid behöver det inte överensstämma med varandra. Människan kan uppleva 

en känsla av hälsa trots att de upplever besvär i någon av dessa delar. Hälsa kan också 

beskrivas som ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet innebär att 

människan gör val som påverkar henne positivt. Friskhet kan förklaras som den yttre eller 

fysiska hälsan hos människan. Välbefinnande är individuellt och grundar sig i personens inre 

subjektiva upplevelse av att känna sig tillfreds med livet. Yttre faktorer kan påverka 
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människans hälsa. Hälsa behöver därför inte enbart innebära en frånvaro av sjukdom. 

Människan kan ha en sjukdom och trots det känna ett välbefinnande, likaså kan människan 

känna en otillfredsställelse trots frånvaro av sjukdom, vilket hälsokorset illustrerar 

(Eriksson, 1989).  

 
Hälsokorset  

Hälsokorset är en modell beskriven av Eriksson (1989). Modellen förklarar hur relationen 

mellan symptom på sjukdom och människans upplevelse av hälsa. Detta definieras av fyra 

olika hälsopositioner som människan kan befinna sig i. Position A innebär att människan har 

objektiva tecken på sjukdom men ändå upplever sig som frisk. Förklaring till det kan vara 

att människan har accepterat sin sjukdom och kan uppleva en känsla av välbefinnande trots 

sjukdom. I position B upplever människan både hälsa och frånvaro av sjukdom. Position C 

innebär att människan upplever en inre känsla ohälsa och sjukdom men har inga fysiska 

symptom på sjukdom. Position D innebär att människan både upplever sig vara sjuk och har 

symptom på sjukdom (Eriksson, 1989). 

 
Hälsokorset (Eriksson, 1989, s. 46) 

Sexuell hälsa 

I begreppet hälsa ingår sexuell hälsa som WHO (2006) definierar som ett tillstånd av fysiskt, 

emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. Det krävs ett positivt 

och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer liksom möjligheten att få 

njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fri från förtryck, diskriminering och våld. Därför 

ska alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas för att sexuell hälsa ska 

bibehållas eller uppnås. Sexualitet är en del av varje persons personlighet och som innebär 

en integration av människans fysiska, psykologiska, intellektuella och sociala perspektiv 

som har en positiv inverkan på människans personlighet, kommunikation och kärlek (WHO, 

2006). Saunamäki och Engström (2013) visar att sjuksköterskor i allmänhet har svårt att tala 

om sexualitet med sina patienter. Det förekommer även fördomar mot äldre patienter, att de 
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inte pratar om sex eller är sexuellt aktiva (Saunamäki & Engström, 2013). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2012) så önskar den äldre befolkningen att få mer information om 

sexualitet och hur deras hälsa samt mediciner påverkar sexualiteten, om ämnet lyfts av 

vårdpersonalen. Dock är det sällan som vårdpersonal talar om sexualitet med äldre 

vårdtagare.(Folkhälsomyndigheten, 2012). Sjukdom, funktionsnedsättning eller dysfunktion 

kan påverka den sexuella hälsan, trots detta kan människan ha ett sexuellt välbefinnande. 

Män kan påverkas negativt av cancer i könsorganet och det kan inverka deras upplevelse av 

att vara en sexuell varelse. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en positiv och 

respektfull inställning till sexualitet och sexuell hälsa. Dessutom ska sjuksköterskan skydda 

och respektera människans sexuella rättigheter för att således kunna bevara den sexuella 

hälsan (Sundbeck, 2013).  

 
Lidande  
Lidande definierar som ett hot, kräkning eller förlust av människans identitet (Kahn & 

Steeves, 1986). Om hälsa är människans helhet så innebär lidandet att människan inte längre 

upplever sig som hel. Lidande och hälsa är en del av människans liv och de dominerar olika 

beroende på hur människan upplever hälsa eller lidande. Outhärdligt lidande rubbar 

människans helhet och kan påverka hennes hälsa negativt (Eriksson, 1994). Människans 

identitet kan påverkas om hon inte kan leva på det sätt som hon är van vid eller önskar på 

grund av sjukdom. Detta kan kan resultera i ett lidande (Wiklund, 2003). Lidande påverkar 

människans kontroll över sin egen kropp. Detta resulterar i svårigheter att sätta ord på sitt 

lidande (Kahn & Steeves, 1986). Inom vården finns det tre olika varianter av lidande; 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande innebär att människan känner ett 

lidande relaterat till hennes liv. Detta kan framkallas vid sjukdom som på så sätt begränsar 

människans liv (Wiklund, 2003). Sjukdomslidande innebär att patienten upplever ett lidande 

vid sjukdom (Eriksson, 1994). Vid vårdlidande upplever patienten ett lidande relaterat till 

vårdsituationen (Eriksson, 1994). Detta kan innebära att patienten blir åsidosatt eller inte 

inkluderas i sin egen hälsoprocess (Dahlberg & Segesten, 2010). Andra orsaker till 

vårdlidande kan vara att vårdpersonalen har en bristande kompetens att kunna se och bedöma 

patientens behov av vård (Eriksson, 1994). Tidigare forskning visar att många män med 

prostatacancer upplever ett vårdlidande vid hemgång från vården på grund av bristande 

information om hur de kan hantera sin vardag (Phillips et al., 2000). För att förhindra 

vårdlidande hos män med prostatacancer bör därför sjuksköterskan vara med och informera 

fler gånger under vårdprocessen. Detta för att hjälpa männen att självständigt kunna sköta 

sin egen vård i hemmet. Dessutom så minskar risken att männen utvecklar ångestproblematik 

om sjuksköterskan har en bra förmåga att förmedla information på ett begripligt sätt (Starnes 

& Sims, 2006). 

 

 

Coping 
Coping är den förmåga människan har att kunna hantera en psykologisk stress (Brattberg, 

2008). Folkman och Lazarus (1991) beskriver coping som en kognitiv och beteendemässig 

strategi för att hantera olika yttre och/eller inre krav. Brattberg (2008) menar att människor 

som möter en påfrestande livssituation och som kan hantera den genom att kunna påverka 

situationen, har en god copingförmåga. De människor som undviker att möta och bearbeta 

situationen har en sämre copingförmåga och riskerar att hamna i ett mer komplext 

sjukdomstillstånd. En copingstrategi är den åtgärd som människan använder för att hantera 
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en påfrestande situation eller känslor som stress. Det finns flera varianter av copingstrategier. 

Emellertid är de vanligaste strategierna problemfokusering, känslofokusering och 

undvikandestrategier En problemfokuserad strategi försöker lösa de problem som uppstår. 

Om problem inte går att lösa så flyttas fokus över till känslorna och hur de ska hanteras i den 

uppkomna situationen och hur de ska bearbetas. Känslofokuserad strategi handlar om att 

hantera det inre problemet, känslorna. Exempelvis kan känslofokuserad coping vara lämplig 

när människan måste leva med en obotlig sjukdom. Undvikandestrategier innebär att 

människan undviker problemet. Denna strategi är bättre anpassad kortsiktigt än på längre 

sikt, exempelvis där situationer inte går att kontrollera. I situationer som människan kan 

kontrollera fungerar närmandestrategin bättre. Det innebär att individen först undviker 

problemet för att sedan våga möta det. Den som stänger ute problemen får en ökad stress 

medan den som lär sig hantera problemet på sikt minskar sin stress. För att kunna hantera 

problemet så är valet av copingstrategier avgörande. Det krävs en bra balans mellan 

människan, händelsen och den valda strategin. Avgörande för vilken copingstrategi som 

väljs är beroende på vad personen har för personliga resurser, hälsorelaterade faktorer, den 

sociala och fysiska omgivningen, kognitiva insikter och stämningsläge (Brattberg, 2008). 

 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 
Sjuksköterskan roll är att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa och lindra lidande, 

samt kunna tillgodose varje patients unika behov. Sjuksköterskans ska ha en humanistisk 

och etisk värdegrund, och ska ge respektfull omvårdnad oavsett vem den ges till. Dessutom 

har sjuksköterskan en skyldighet att se till att patienten får tillfredställande och anpassad 

information. Sjuksköterskan ska ta ansvar för sitt lärande för att upprätthålla sin 

yrkeskompetens (ICN, 2014). Omvårdanden ska formas efter patientens behov och resurser 

för att kunna genomföra en bra och säker vård. Därför behöver sjuksköterskan kunna se 

helhetsperspektiv på patientens situation, ha kunskap om de behov och problem som kan 

uppstå (SSF, 2017). Hälso- och sjukvårdspersonal ska enligt lag tillgodose individens behov 

av trygghet i vård och behandling. Den ska bygga på individens självbestämmande och ska 

också främja en god kontakt (SFS 1982:763). Patienten har också rätt till fullständig 

information om sitt hälsotillstånd, metoder och behandlingsalternativ av vårdpersonal (SFS 

2014:821; Turner, 2007).  Vården skall därför utformas med patienten och dess närstående. 

Sjuksköterskans ansvarar är att se till att patienten och närstående förstår den information de 

blivit tilldelad (SFS 2014:821). Enligt Turner (2007) så kommer patienten få vård från olika 

yrkesgrupper under sin vårdtid, det är därför viktigt att sjuksköterskan kan följa patientens 

resa för att kunna ge en personcentrerad vård. Därför behöver sjuksköterskan ha den kunskap 

som krävs för att kunna stödja männen i deras hälsoprocess (Turner, 2007). Män med 

prostatacancer ska även erbjudas en kontaktsjuksköterska. Sjuksköterskan har som uppgift 

att följa upp männen för att upptäcka ett behov av psykosocialt stöd eller 

rehabiliteringsbehov, vilket är en viktig del i cancerrehabilitering. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan informerar om sjukdom och behandling. Sjuksköterskan ska även finnas som 

ett stöd vid frågor och funderingar hos patienten (Socialstyrelsen, 2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Prostatacancer är en av den vanligaste cancerformen bland män och har under det senaste 

decenniet ökat i Sverige. Att operera bort hela prostatan är en effektiv behandling för att 

behandla prostatacancer. Dock kan männen få komplikationer som urininkontinens och 

erektil dysfunktion som kan påverka mäns välbefinnande. För att sjuksköterskan ska kunna 
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främja männens hälsa krävs en ökad förståelse för hur det är att drabbas av dessa 

komplikationer. Genom att belysa vad män har för erfarenheter av komplikationer efter en 

radikal prostatektomi kan sjuksköterskan få en ökad kunskap och förståelse för patienten 

och kan således förbättra omvårdnaden.  

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal prostatektomi.  
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METOD 

För denna studie väljs metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys 

av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2017). I studien har erfarenheter beskrivits, 

därför är kvalitativ forskning att föredra eftersom det fokuserar på människors erfarenheter 

samt upplevelser av olika fenomen. Detta syftar till att skapa en förståelse kring det valda 

fenomenet. Inom kvalitativ forskning utgörs det insamlade materialet oftast av 

observationer, intervjuer eller berättelser från människor som har erfarenhet inom området 

(Dahlborg Lyckhage, 2017). I metoden genomförs en noggrann analys av de fynd som 

framkommer ur artiklar från litteratursökning. Genom att sammanställa artiklar som belyser 

samma fenomen kan en ny helhet uppstå som kan innebära en ny anvisning till att förbättra 

omvårdnadsarbetet (Friberg, 2017).  

 

Urval 
Urvalet bestod av 10 kvalitativa artiklar som belyser mäns perspektiv. Inklusionskriterier 

var; artiklar skrivna på engelska, peer reviewed det vill säga vetenskapligt granskade och 

publicerade mellan tidsperioden 2000-2017. Artiklarna avgränsades geografiskt till Europa, 

Nordamerika och Australien då incidensen och prevalensen var störst inom dessa 

kontinenter. Åldern begränsades till 45 till 70 år samt att alla män, oavsett sexuell läggning 

eller etnicitet inkluderades. Exklusionskriterier var artiklar som belyste sjuksköterskors eller 

närståendes erfarenheter kring kirurgiskt ingrepp vid prostatacancer, samt att artiklarna som 

handlade om mäns erfarenheter vid annan behandling av prostatacancer.  

 

Datainsamling 
Datainsamling gjordes med databasen CINAHL. Denna databas har inriktning på 

omvårdnad (Östlundh, 2017).  Sökprocessen började med att använda sökorden; cancer, 

prostate, surgery, experience, radical prostatectomy, prostatectomy, sex, patient, men för att 

få fram artiklar. Trunkering (*) användes för att utföra en avancerad sökning. Detta för att 

databasen på så sätt tar de valda orden i beaktning och således får med alla böjningsformer 

på orden i sökningen. I sökningen användes Boolesk söklogik för att bestämma vilket 

samband sökorden hade till varandra. De vanligaste sökoperatörerna är AND, OR och NOT. 

Genom att koppla ihop två sökord med AND, prostate* AND cancer* så får databasen fram 

en sökning som inkluderar båda sökorden (Östlundh, 2016). Därför kombinerades sökorden 

med sökoperatören AND för att få fram artiklar. En av de 10 valda artiklarna gick inte att 

öppna i fulltext i CINAHL, och öppnades därför med databasen WorldCat Discovery. De 10 

artiklarna som svarade på studiens syfte har kvalitetsgranskats med Fribergs (2016) 

granskningsmall (Bilaga 1). Vid kvalitetsgranskningen kontrollerades att alla artiklar hade 

syfte, problemformulering, metodbeskrivning och ett resultat som svarade på artikelns syfte. 

Därefter började analysprocessen enligt Fribergs (2016) fem steg.  
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Databas, Datum 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

CINAHL 

2018-01-24 

Patient* AND 

prostatecotmy* 

AND 

experience* 

 

56 56 13 6 

CINAHL 

2018-01-24 

Prostate* AND 

Cancer* AND 

Surgery* AND 

Experience* 

AND Sex* 

35 35 9 2 

CINAHL 

2018-01-24 

Men* AND 

radical 

prostatectomy* 

AND 

Experience* 

AND cancer* 

69 69 8 1 

CINAHL 

2018-01-24 

Men* AND 

prostatectomy* 

AND 

Experience* 

 

60 60 4 1 

Figur 1. Sökhistorik och översikt över sökord samt antal träffar och valda artiklar 

 

 

Analys  
Datamaterialet har analyserats utifrån en modell i fem steg beskriven av Friberg (2017). 

Först lästes de 10 valda artiklarna igenom flertal gånger för att få en förståelse för innehållet 

samt ett sammanhang. Nästa steg identifierades fynd som svarade mot syftet i varje artikels 

resultat. Artiklarnas resultat lästes igenom en gång till och de fynd som svarade på studiens 

syfte markerades med en markeringspenna I det tredje steget så sammanställdes de valda 

fynden för att få en översikt. I det fjärde steget identifierades likheter och skillnader mellan 

de olika fynden för att få fram kategorier och underkategorier. Detta gjordes genom att skriva 

ner de olika kategorierna på post-it lappar som sedan sorterades i grupper som passade ihop. 

Det resulterade i två huvudkategorier och fem underkategorier. Sista steget blev att beskriva 

huvudkategorierna och underkategorierna i resultatet på klart och tydligt sätt.  

 

Etiskt övervägande  
Inom forskning är det viktigt att värna om människans integritet och självbestämmande. Det 

är viktigt att studier har ett etiskt övervägande för att de ska vara etiskt korrekta (Kjellström, 

2017). Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). I studien 

har endast de artiklar som blivit kritiskt granskade och godkända av en etisk kommitté 

inkluderats. Deltagarna i artiklarna har frivilligt deltagit samt gett sitt samtyck. Studien har 

tillämpad god forskningsetik och inte plagierat texter samt att analysen av artiklarna har 

utförts på ett noggrant sätt för att studiens resultat ska vara trovärdigt. Då författaren inte har 

mycket kunskap om ämnet sen innan anses inte författarens förförståelse kring ämnet ha 
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påverkat studiens resultat. På så sätt har artiklarna analyserats med öppenhet i beaktning 

(Friberg, 2017). 
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RESULTAT 
 

Ur analysen framträdde två huvudkategorier och fem underkategorier som beskriver mäns 

erfarenheter av komplikationer efter radikal prostatektomi.  

 

 

 

Huvudkategorier 

 

 

Underkategorier 

Ett förändrat samliv  - Känslomässigt kaos av urininkontinens 

- Förändrad kroppsuppfattning 

- Relation till partner förändras 

 

Behov av strategier - Hantera sin inkontinens 

- Stöd genom samtal 

 

Figur 2. Översikt av kategorier och underkategorier 

 

 

Ett förändrat samliv  
Denna kategori beskriver hur komplikationerna efter en radikal prostatektomi påverkar 

männen psykiskt, kroppsligt och hur det inverkar på deras relationer.  

 

Känslomässigt kaos av urininkontinens 

Efter operationen kom inkontinensen mer eller mindre som en chock för männen. De förstod 

inte att inkontinensen skulle vara så omfattande eller att urinmängden skulle vara så stor 

(Iyigun, Ayhan & Tastan 2009; Milne, Spiers & Moore, 2007; Waller & Pattison, 2013). 

Detta väckte många känslor hos männen. En del var optimistiska till att kontinensen skulle 

förbättras och andra ansåg att det var en del av att bli äldre (Waller & Pattison, 2013). Flera 

män erfor känslor som frustration, förtvivlan, förlägenhet och beskrev att de inte var 

förberedda på den känslomässiga upplevelsen av att bli inkontinent (Burt, Caelli, Moore  & 

Anderson, 200; Waller & Pattison, 2013). För andra ingav inkontinensen en känsla av att 

vara ett barn (Waller & Pattison, 2013). En man uppgav att han hade mycket ångest över 

hela situationen och ifrågasatte i efterhand sitt val att genomgå operationen (O'shagnessy & 

Laws, 2010). Inkontinensen sågs som ett förödande problem och det värsta som kan hända 

någon (Iyguin et al., 2009; Walsh & Hegarty, 2009). De män som däremot hade blivit 

informerade om att de skulle kunna bli inkontinenta ansåg inte att det var ett stort bekymmer 

(Iyigun et al., 2009). Männen uppgav att det var generande av att närstående fick bevittna 

deras inkontinens samt att inkontinensen begränsade deras sociala liv och hindrade dem från 

att vara fysiskt aktiva (Iyigun et al., 2009: Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005). 

Flertalet män som blivit inkontinenta efter operationen såg däremot inkontinensen som en 

del i läkningsprocessen och kunde hantera det tillfälligt (Waller & Pattison, 2013). 

Läkningsprocessen varierade mellan männen. Det fanns en tydlig koppling till att de yngre 

männen återfick kontinens fortare vilket tros bero på deras ålder och fysiska form (Burt et 

al., 2005). Flera män märkte en förbättring av inkontinensen efter 1-3 veckor (Burt et al., 
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2004) och de flesta män återfick kontroll över sin blåsa efter en vecka till 3-6 månader efter 

operationen. Emellertid var det många som uppgav att de besvärades av stressinkontinens 

(Iyigun et al., 2009; Milne et al. 2007; Waller & Pattison, 2013). I takt med att inkontinensen 

minskade efter operationen blev det därmed ett mindre problem än den erektila 

dysfunktionen (Hedestig et al., 2005). 

 

Förändrad kroppsuppfattning 

Erektil dysfunktion var något som männen hade varierade erfarenhet av. Många män uppgav 

att erektil dysfunktion gav en känsla av att inte känna sig hel som man (Hedestig et al., 2005; 

Schantz Larusen, 2017; Walsh & Hegarty). En man beskrev att han kände sig som en kvinna 

(Wennick et al., 2017). En annan utryckte att han hade ett stort sexbehov innan operationen 

och att det kändes som om en del av honom var borta när han inte kunde få den erektila 

funktionen att fungera, vilket medförde ett stort lidande (Schantz Larusen, 2017). Andra män 

ansåg att den erektila dysfuktionen var resultatet av operationen som bara skulle accepteras 

(Iyigu et al., 2009). Den erektila dysfunktionen påverkade inte bara männens identitet som 

man utan också deras självkänsla och deras manlighet (Hedestig et al., 2005). Många män 

ansåg att den erektila dysfunktionen var ett stort problem som var svårt att acceptera och 

hantera (Iyigu et al., 2009; Schantz Larusen, 2015). Männens sexliv hade efter operationen 

påverkats negativt och många hade det svårt känslomässigt att hantera de negativa effekterna 

(Hedestig et al., 2005; Iyigu et al., 2009). Flera män kände att de tappat kontrollen över sitt 

sexliv, att det inte längre var spontant och att de inte kunde använda sin sexualitet för att 

uttrycka sig vilket påverkade deras manlighet. Männen kände sig frustrerade över att de inte 

kunde prestera och genomföra samlag (Schantz Laursen, 2015). En man upplevde att det var 

jobbig att inte kunna onanera, då det var hans sätt att slappna av på lika mycket som det var 

sexuellt.  Den erektila dysfunktionen blev ett hinder för hans njutning. Flera uttryckte att de 

inte kunde få orgasm efter operation vilket var en stor besvikelse för dem (Oshaughnessy & 

Laws, 2010). En man uppgav att han var arg och frustrerad över att inte kunna få stånd då 

han fortfarande hade det sexuella behovet efter operationen (Milne et al., 2007). Flera män 

uttryckte att de var för unga för att ge upp sitt sexliv (Burt et al., 2004; Iyigu et al., 2009). 

Bland de äldre männen var det blandade reaktioner på vad de ansåg om den sexuella hälsan. 

En del män ansåg att de var för gamla för att ha sex (Yo ko et al., 2010) och andra äldre män 

kom att inse att erektionen var viktigare än vad de trodde (Burt et al., 2004). Trots förlusten 

av erektil funktion var det många män som fortfarande hoppades att funktionen skulle 

återkomma (Burt et al.,2004; Iyigu et al., 2009) medan andra män känslomässigt börjat 

acceptera förändringarna i sina sexliv (Oshaughnessy & Laws, 2010).  

 

Relation till partner förändras  

Komplikationerna som uppstod efter operationen påverkade mäns relation till sin partner. 

Flera män uppgav att komplikationerna påverkade deras förhållande. En man kände sig 

deprimerad till följd av hans erektila dysfunktion och vad den hade för inverkan på hans 

partner (Schantz Laursen, 2015) och en annan kände sig bitter över hur det påverkade hans 

relation negativt (Iyiu et al., 2009). För männen och deras partner ingav den erektila 

dysfunktion en känsla av sorg (Hedestig et al., 2005). Många män kände sig otillräckliga 

samt kände en skuld över att de inte kunde uppfylla sina partners sexuella behov eller vad 

som förväntades av dem som partner (Burt et al., 2004; Wennick et al., 2017; Schnatz 

Laursen, 2015). Flera var också rädda att deras erektila dysfunktion skulle leda till att deras 
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partner skulle bedra dem eller lämna dem (Burt et al., 2004; Schantz Laursen, 2015). För 

några män hade den erektila dysfunktionen resulterat i separation, vilket gav dem en känsla 

av att de inte var värda något. Till följd av detta var det flera män som inte ville inleda nya 

relationer (Wennick et al., 2017). Flera uppgav emellertid att deras erektila dysfunktion inte 

var ett stort problem för deras partner (Iyigun et al., 2009). Andra män beskrev sin partner 

som förstående och stöttande i frågan (Burt et al., 2004). Några män uppgav däremot att 

deras partner verkade glada över att de inte kunde uppnå erektil funktion. Dock var den 

erektila funktionen viktig för männen vilket gjorde att de fortsatte leta efter en lösning på 

problemet. De män som var inkontinenta och som kunde uppnå erektil funktion vågade inte 

ha sexuellt samlag med sin partner då de var rädda att inkontinensen skulle besvära dem 

(Iyigu et al., 2009). Ett antal män uppgav att deras partner inte kramade eller rörde vid dem 

längre, varav en kände sig väldigt sårad till följd av det. Andra män drog sig undan från sin 

partner då de kände skuld för att de inte kunde uppnå den erektila förmågan, vilket också 

påverkade deras självförtroende negativt (Schantz Laursen, 2015). Andra par fann andra 

strategier för att kunna vara intima med varandra (Milne et al., 2007; Wennick et al., 2017; 

Schantz Laursen, 2015). Männen påpekade att närhet, att kunna röra vid varandra och mysa 

(Milne et al., 2007) samt petting (Schantz Laursen, 2015) var en stor del för att få ett rikt 

sexliv. Männen menade att ett sexliv inte enbart handlar om samlag. Förståelse, närhet och 

att bli respekterad och sedd som man var lika viktigt. En annan viktig del var att kunna prata 

med sin partner, vilket gav positiva effekter på förhållandet (Schantz Laursen, 2015). För en 

man hade förhållandet till sin fru utvecklats från en sexuell relation till en mer vänskaplig 

relation, vilket fungerade för båda parter (Wennick et al., 2017). Det var viktigt att ha en bra 

relation med sin partner (Yo ko et al., 2010). Dock var det flera män som aldrig tidigare i 

sitt liv planerat eller diskuterat sex med sin partner (Burt et al., 2004)  

 
 

Behov av strategier  
Kategorin beskriver männen erfarenhet av inkontinensskydd, egna strategier samt 

bemötandet från vården.  

Hantera sin inkontinens  

Det finns olika varianter av inkontinensskydd för att hantera inkontinensen. Däremot var det 

många män som undvek att använda inkontinensskydd som benämndes negativt som 

blöjor(Milne et al., 2007). Dock var inkontinensskydden ett sätt för männen att kunna vara 

fysiskt aktiva (Waller & Pattison, 2013), genom att fungera som en försiktighetsåtgärd mot 

urinläckage (Hedestig et al., 2005). Det största bekymret som männen pekade ut var skyddets 

storlek och utseende, kostnaden och rädslan för att det skulle lukta igenom skyddet, vilket 

gjorde att många som börjat använda inkontinensskydd slutade använda dem. För flera män 

var användningen av inkontinensskydd ett accepterande av inkontinensen vilket påverkade 

deras självförtroende negativt (Milne et al., 2007). Andra män som använde bindor uppgav 

att de var tvungna att byta kläder flera gånger under dagen trots skyddet (Hedestig et al., 

2005). Detta gjorde att männen fick skapa egna strategier för att kunna kontrollera 

inkontinensen. Ett flertal män experimenterade fram egna varianter av inkontinensskydd; 

absorberande bindor, hygienbindor och tillklippta bindor (Iyigun et al., 2009; Milne et al., 

2007) eller kondomkateter (Burt et al., 2004; Iyigun et al., 2009). Några män använde 

toalettpapper i kalsongerna som skydd mot inkontinensen och en man hade utvecklat en egen 

penisklämma av polyetenrör och gummiband (Milne et al., 2007). Andra lärde sig att 

uppmärksammade tecken till när blåsan var full. Flera beskrev det som en värk i penis när 
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det var dags att tömma blåsan (Waller & Pattison, 2015). Tidpunkten framstod som väldigt 

viktig för männen och många planerade toalettbesök för att hantera inkontinensen (Milne et 

al., 2007; Waller & Pattison, 2015). De män som valde att inte använda inkontinensskydd 

var noggranna med sina hygienrutiner och använde mörka kläder för att kontrollera 

inkontinensen (Milne et al., 2007; Waller & Pattison, 2013). De drack mindre mängd vatten, 

undvek alkohol, drack inte innan läggdags och undvek kallt väder. Det viktigaste för männen 

var inte att enbart vara torra, utan att kunna ha kontroll över sin situation. För dem innebar 

det att kunna hantera inkontinensen utan att omgivningen märkte av den. En man uppgav att 

hans copingstrategi för att hantera inkontinensen var att använda sig av humor, att skämta 

om sin inkontinens (Waller & Pattison, 2013) 

 

Stöd genom samtal  

Männen önskade att få tala med personal inom hälso- och sjukvården för att få prata om sina 

bekymmer kring komplikationerna efter operationen och vilka verktyg som de kunde 

använda för att främja den erektila funktionen, hantera inkontinensen och få stöd (Iyigu et 

al., 2009; Milne et al., 2007). Flera män önskade att få hjälp men hade svårt eller var för 

generade för att kunna ta upp ämnet med personalen inom sjukvården (Iyigu et al., 2009; 

Walsh & Hegarty, 2005). Detta medförde att flera fick lära sig att leva med och hantera 

komplikationerna på egen hand (Walsh & Hegarty, 2005). Några av männen ville ingå i olika 

terapiformer där deras partner skulle inkluderas då de hade ett annat perspektiv på den erektil 

dysfunktion (Milne et al., 2007). Ett antal män uppgav att deras parter var deras största stöd 

efter operation (Iyigun et al., 2009). Vid samtal med läkare hade diskussionerna endast varit 

mer sakliga. På så vis gavs det inget utrymme för männen eller deras partner att få prata om 

sina känslomässiga uppfattning kring den erektila dysfunktion, hur den påverkade dem och 

hur de skulle gå tillväga för att få hjälp (Milne et al., 2007). Andra män uttryckte sitt missnöje 

med sjukvården då de uppgav att de inte hade fått någon information om de komplikationer 

som de riskerade att få i samband med operationen (Hedestig et al., 2005; Iyigun et al., 2009).   

 

 

Resultatsammanfattning 
Resultatet påvisar att komplikationer efter radikal prostatektomi ger ett förändrat samliv för 

männen. Komplikationerna väckte många känslor hos männen från känslomässigt kaos till 

en förändrad kroppsuppfattning. Flera män uppgav att komplikationerna påverkade deras 

relationer vilket ingav ett stort lidande hos både männen och sin partner. Det uttrycktes 

därför en önskan om att få mer hjälp och stöd från sjukvården för att främja hälsoprocessen. 

Andra män fann egna strategier för att kunna hantera situationen. De fann andra sätt att kunna 

vara intima på med sin partner samt uppfann nya varianter av inkontinensskydd för att ha 

kontroll över sin inkontinens.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

  
Metoden som valdes var att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning en modell beskriven av Friberg (2017). Enligt Dahlborg Lyckhage 

(2017) är avsikten i ett litteraturbaserat arbete en fördjupning och utveckling av kunskaper i 

befintliga artiklar inom området omvårdnad.. Den kvalitativa metoden, som valdes, var 

användbar för att få en ökad förståelse och fördjupning om personers erfarenheter av ett 

fenomen. Att undersöka verkliga händelser och erfarenheter genom intervjuer, observationer 

och individers berättelser om sina upplevelser är betydelsefullt enligt Henricson och Billhult 

(2017). Eftersom syftet grundade sig i mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal 

prostatektomi valdes kvalitativa artiklar till studien. Artiklarna innefattar gruppintervjuer 

eller enskilda intervjuer med deltagarna i studien för att mer ingående redogöra för deras 

erfarenheter efter radikal prostatektomi. I metoden kan även kvantitativa insatser tillämpas. 

Dock valdes detta bort då det ansågs irrelevant för studiens syfte. Studien kunde även ha 

tillämpat en intervjumetod för att undersöka olika erfarenheter. Enligt Danielson (2017) 

skapas på detta sätt en djupare förståelse för fenomenet genom att deltagarna får uttrycka 

sina erfarenheter med egna ord. Dock ansågs inte metoden genomförbar inom tidsramen för 

denna studie.   

 

Urvalet är tydligt redovisat där valen av exklusion- och inklusionskriterier har klargjorts, 

detta för att stärka studiens kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012).  Inklusionskriterier 

var att artiklarna skulle vara publicerade under perioden 2000 till 2017. Anledningen till vald 

tidsperiod var att få ett större utbud av datamaterial och tillgång till relevant forskning. 

Individerna ska ha behandlats med radikal prostatekomi. Det avgränsades till kontinenterna 

Australien, Europa samt Nordamerika. Detta för att prevalensen och incidensen var högst på 

dessa kontinenter och därför mest intressanta för studien. Artiklarna var peer reviewed och 

detta stärker trovärdigheten för studien eftersom de var bedömda av oberoende forskare 

innan de publicerats (Henricson, 2017).  Artiklarna var skrivna på engelska och det fanns en 

risk för att översättningen till svenska kunde bli fel då engelska inte var modersmålet. Därför 

användes vid behov Google translate som hjälp vid översättning av artiklarna. De 

vetenskapliga artiklarna har även blivit godkända av etiska kommittéer eller uppvisat tydlig 

noggrannhet i etiska överväganden, vilket också ökar pålitligheten. Samtliga artiklar var 

etiskt godkända av en kommitté.  

 

Valet av sökord är centralt i en litteraturbaserad studie. I datainsamlingen har en boolesk 

sökteknik används. Enligt Östlundh (2017) är fördelen med tekniken att olika sökord och 

synonymer används i olika kombinationer för att få fram den mest relevanta litteraturen 

(Östlundh, 2017). Vid datainsamlingen användes endast databasen Cinahl vilket anses 

lämpligt eftersom den har en stor inriktning inom området omvårdnad. Henricson (2017) 

menar att sökning i flera databaser kan stärka arbetets trovärdighet. Trovärdighet innebär 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017) att resultatet i studien är giltigt och rimligt. Genom 

att använda sig av enbart en databas kan relevant litteratur ha fallit bort. De 10 artiklar som 

använts har varit relevanta och anses ha skapat en tillräckligt trovärdig och bred bild av det 

valda ämnet. Alla artiklar granskades enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall vilket 

bedömdes ha god kvalitet. Enligt Henricsson (2017) stärks resultatets tillförlitlighet om en 

kvalitetsgranskning tillämpas.  
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För att stärka tillförlitligheten i analysen har datamaterialet lästs igenom flera gånger. 

Analysen är noggrant genomarbetad. Närheten till texten bedömdes som betydelsefullt för 

att resultatet skulle vara trovärdigt i relation till det ursprungliga materialet. Att vara objektiv 

krävde konstant reflektion över egen förförståelse. Förförståelsen om mäns erfarenheter efter 

radikal prostatektomi var inte stor. Valet att arbeta individuellt innebar att författaren fick 

förlita sig på sin egen förmåga vilket kan ha påverkat arbetsprocessen, urval, datainsamling 

och bearbetning av datamaterialet. Genom att ha tagit del av utomståendes perspektiv, 

handledare, kursdeltagare och familj så har arbetet gått framåt. De har läst arbetet och gett 

synpunkter på bland annat innehåll och språk.  

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning 

resultatet kan överföras till andra grupper. Det är dock upp till varje läsare att avgöra om 

resultatet kan överföras till den egna verksamheten Detta grundas på den beskrivning som 

presenteras.    

 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultaten visar att en komplikation efter radikal prostatektomi bidrar till ett förändrat 

samliv. Männen erfar olika känslor och många har svårt att acceptera komplikationen och 

känner ett lidande till följd av det.  Resultatet visar att inkontinensen mer eller mindre kom 

som en chock för männen. Detta påverkar männen olika allt från optimism, när det gäller 

förbättring av kontinensen, till frustration och förtvivlan. De män som däremot har blivit 

informerade om att de kan bli inkontinenta anser inte att det är ett stort bekymmer. Detta kan 

tyda på att dessa män har en god copingförmåga. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har 

patienten rätt till att få fullständig information om sitt hälsotillstånd, metoder och 

behandlingsalternativ. Sjuksköterskan ansvarar för att patienterna är införstådda med den 

information som de fått (SFS 2014:821). Männen som får och tar till sig information har 

lättare att acceptera sin situation. Detta kan ha resultera i en känslofokuserad copingstrategi 

som enligt Brattberg (2008) handlar om att kunna hantera sina känslor i relation till den kris 

som individen befinner sig i. Detta bidrar till att männen kan uppleva välbefinnande trots 

sjukdom. Enligt Eriksson (1989) kan människan ha en sjukdom och samtidigt ha ett 

välbefinnande, något som illustreras i hälsokorset i position A. Detta kan bero på att 

människan accepterat sin sjukdom och därmed kan uppleva välbefinnande trots sin sjukdom 

(Eriksson, 1989). De män som får information innan operation kan ha lättare att acceptera 

och hantera komplikationer, vilket påverkar deras känsla av välbefinnande.  

 

 

Den erektila dysfunktionen påverkar männens identitet, deras självkänsla, deras manlighet 

och medför ett lidande hos dem. För männen är sex en stor del av deras liv där många efter 

operationen har känslomässiga svårigheter med de negativa effekterna, som är svåra att 

acceptera och hantera. Sundbeck (2013) konstaterar att män påverkas psykiskt när de 

upplever sexuell dysfunktion. Wiklund (2003) menar att människan kan påverkas negativt 

om hon inte kan leva på det sätt som hon är van vid eller önskar på grund av sjukdom. Detta 

kan resultera i ett lidande (Wiklund, 2003) vilket kan medföra en identitetsförlust (Kahn & 

Steeves, 1986). Enligt Socialstyrelsen (2014) har sjuksköterskan i uppgift att följa upp 



16 

 

männen för att upptäcka behov av psykosocialt stöd. Sjuksköterskan har även i uppgift att 

lindra lidande (SSF, 2017).  Lombraña, Izquiredo, Gomez och Alcaraz (2012) fann i sin 

studie att det är av betydelse att sjuksköterskan lyssnar, hjälper patienten att lösa tvivel samt 

har den kunskap som krävs för att följa upp män som lider av erektil dysfunktion. Detta gör 

att lidandet lindras. Vid uppföljning är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar aktivt på 

patienten för att förstå hela patientens perspektiv samt föreslå lösningar eller 

behandlingsformer som är anpassade efter patientens behov (Lombraña et al., 2012). 

Sjuksköterskan bör även informera och undervisa männen om sexualitet, vilket också 

förbättrar männens livskvalitet (Sundbeck, 2013). 

 

Resultaten visar att komplikationerna påverkar männens förhållanden negativt. Den erektila 

dysfunktionen är en förlust samt en sorg, och många känner skuld utifrån otillräcklighet när 

det gäller att uppfylla sin partners behov. Detta påverkar deras självförtroende. Andra män 

drar sig undan från sin partner då de känner skuld. I en studie av Letts, Tamlyn och Byers 

(2010) framkommer att män som drar sig undan från sin partner är rädda för att närheten ska 

leda till falska förhoppningar om att kunna genomföra ett samlag som de inte är kapabla till 

(Letts et al., 2010). Andra män anser att det finns andra sätt att vara intima på med sin partner 

utan samlag. Närhet, förståelse, respekt och att kunna tala med varandra är betydelsefullt 

liksom den kroppsliga närheten som ger ett positivt sexliv. Sjuksköterskans roll kan vara ett 

stöd för männen och deras partner och ge råd för att hjälpa dem att hitta ett nytt positivt 

sexliv (Sundbeck, 2015).  

 

Av resultaten framkommer att männen har behov av strategier för att hantera komplikationer 

efter radikal prostatektomi. Männen anser bland annat att inkontinensskydden är ett 

bekymmer.  Problemen med skydden är deras storlek och utseende, kostnaden och rädslan 

för att det ska lukta igenom. Dessutom anses användningen av inkontinensskydden som ett 

accepterande av inkontinensen vilket är negativt värderat. Resultaten tydliggör även att män 

experimenterar fram egna varianter av inkontinensskydd och använder sig av olika strategier 

för att kontrollera sin inkontinens. Männen hanterar sin inkontinens genom coping där 

problemfokuserad strategi tillämpas. Problemfokuserad strategi innebär enligt Brattberg 

(2008) en inriktning på att hantera och försöka lösa problemet.   

  

Av resultatet framgår att män önskar få stöd genom samtal tillsammans med sin partner. Det 

finns även en önskan om att få hjälp och stöd att få tala om komplikationerna efter 

operationen, få verktyg som främjar den erektila funktionen.. Emellertid har männen svårt 

att ta upp ämnet med personalen inom sjukvården bland annat på grund av att de anser att 

det är ett generande ämne. Moore och Estey (1999) menar att män som genomgår en radikal 

prostatektomi ska få hjälp med att behandla den erektila dysfunktionen. Dock är det flera 

män som är generade och rädda för att fråga. Männen önskar att läkaren ska lyfta frågorna 

då de själva är obekväma med att ta upp ämnet (Moore & Estey, 1999). I Socialstyrelsens 

(2014) nationella riktlinjer för prostatacancer anges att patienterna och deras partner ska 

erbjudas stöd i samband med erektil dysfunktion, samt följas upp av en sjuksköterska. Enligt 

Reitan och Scölberg (2003) så är det viktigt att männen och deras partner får möjligheten att 

vara med vid informationstillfällen både före och efter operation. På så sätt kan en öppen 

dialog föras mellan parterna vilket gör det möjlig för dem att närma sig varandra igen efter 

ingreppet (Reitan & Scölberg, 2003). Sjuksköterskan behöver arbeta personcentrerat för att 

göra patienten och närstående delaktiga i vårdplaneringen (McCance & McCormack, 2013). 

Enligt Saunamäki och Engström (2013) så har sjuksköterskor svårigheter att tala om 

https://his.on.worldcat.org/search?queryString=au:Katherine%20N.%20Moore&databaseList=2375,1842,1875,233,1697,203,1672,239,1708,638,1847,1834
https://his.on.worldcat.org/search?queryString=au:Angela%20Estey&databaseList=2375,1842,1875,233,1697,203,1672,239,1708,638,1847,1834
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sexualitet med sina patienter. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskor får utbildning 

kring sexuell hälsa för att kunna informera patienter som har behov att få svar på frågor om 

detta (Saunamäki & Engström, 2013).  

 

Brist på information om risk för komplikationer, framförallt erektil dysfunktion, vid 

behandling av prostatacancer påverkar männen negativt. I en studie av Letts, Tamlyn och 

Byers (2010) framkommer det att män uttrycker en frustration över att inte vården, inför 

operation, tar upp de väsentliga riskerna för att drabbas av erektil dysfunktion. Eriksson 

(1994) menar att bristande information kan ge ett vårdlidande. Sjuksköterskan har här en 

skyldighet att se till att patienten får tillräckligt med information (ICN, 2014). För bästa 

möjliga omvårdnad ska information och stöd från sjuksköterskan vara personcentrerad och 

individanpassad.  För att förhindra vårdlidande bör därför sjuksköterskan vara med och 

informera flera gånger under vårdförloppet (Starnes & Sims, 2006). Genom att 

individanpassa informationen och informera flera gånger kan patienten båda känna sig 

delaktig i sin egna vård samt känna en trygghet. Detta kan resultera i att männen kan hantera 

komplikationerna efter operationen på ett bättre sätt.  

 

 

Konklusion 
 

Denna studie har bidragit med kunskaper om mäns erfarenheter av komplikationer efter 

radikal prostatektomi. Männen har lättare att hantera sina känslor relaterat till 

urininkontinens om de har blivit informerade. Sjuksköterskans uppgift är att informera inför 

operation om möjliga komplikationer i samband med ingreppet.  Den förändrade 

kroppsuppfattningen påverkar männen psykiskt och skapar ett lidande. För att 

sjuksköterskor ska kunna lindra lidandet är det viktigt att lyssna på männen, identifierar 

deras behov samt undervisar dem i sexualitet för att förbättra deras livskvalitet. 

Sjuksköterskan ska även inkludera männens partner i vårdförloppet och stödja samt ge råd 

för att hjälpa dem hitta ett nytt positivt sexliv. Männen fann egna varianter på strategier för 

att hantera sin inkontinens, vilket indikerar att de använder sig av copingstrategier. Det är av 

betydelse att männens partner inkluderas i vårdprocessen och får närvara vid 

informationstillfällen. Sjuksköterskan bör därför utgå från personcentrerad vård och 

inkludera männens partner så de blir delaktig i vården. Innan operationen ska sjuksköterskan 

se till att männen är väl informerade. Detta ska sjuksköterskan göra genom att anpassa 

informationen efter individen samt informera flera gånger för att förhindra vårdlidande.  

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Resultatet kan användas för att ge ökad kunskap och bidra till att sjuksköterskor får en ökad 

förståelse för vad män har för erfarenhet av komplikationer efter radikal prostatektomi. Detta 

bidrar till att vården blir mer individanpassad och personcentrerad. I studien framkommer 

att män behöver mer information om komplikationer i samband med operation samt ett stöd 

efteråt för att få ett välbefinnande. Förslag till ytterligare studier bör belysa det psykosociala 

stödet och dess betydelse för männens välbefinnande. Det finns även ett behov för att 

vidareutveckla inkontinensskydd för att främja männens värdighet och välbefinnande.  
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Bilaga 1 
Granskningsmall för kvalitativa studier (Friberg, 2016) 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats?  

8. Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visade resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang?  

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?



 

 

Bilaga 2 Artikelöversikt 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte/Perspektiv Metod Resultat Forskningsetiska 

övervägande 
Burt, J., Caelli, K., Moore, K. & 

Anderson, M. 

 

Radical prostatectomy: men's 

experiences and postoperative 

needs. 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

2005 

 

Kanada 

 

Peer reviewed  

 

Att undersöka mäns erfarenhet 

efter en radikal prostatektomi.  

 

Mäns perspektiv  

Studien använde sig av en 

kvalitativ beskrivande metod 

där intervjuer via telefon samt  

ansikte mot ansikte intervjuer 

användes för att samla in data.  

Resultatet visar att män inte var 

tillräckligt information hur de 

skulle hantera postoperativa 

komplikationer. Intervjun som 

fördes via telefonen var till 

hjälp att kunna besvara frågor 

efter operationen och lindrade 

männen ångest orsakad av 

komplikationer efter 

operationen. 

 

Godkännande av Health 

Research Ethics Board  

 

Frivilligt deltagande och får 

avsluta studien när de vill.  

 

Information gavs skriftligt och 

muntligt.  

Hedestig, O., Sandman, P-O., 

Tomic, R. & Wismark, A. 

(2005).  

 

Living after radical 

prostatectomy for localized 

prostate cancer. A qualitative 

analysis of patient narratives.  

 

Acta Oncologica.  

 

2005 

 

Sverige  

 

Peer reviewed 

Att belysa mäns erfarenhet av 

att leva efter en radikal 

prostatektomi 

 

Mäns perspektiv  

Studien använde sig av en 

kvalitativ innehållsanalys med 

en berättande intervjumetod. 

Männen fick prata så fritt som 

möjligt om deras känslor och 

tankar efter radikal 

prostatektomi. Intervjun 

spelades in.   

 

 

I resultatet framkom det fyra 

olika teman för hur männen 

upplevde det att leva efter en 

radical prostatektomi. 

Becoming a changed man; 

Striving to gain a sense of 

control in a new life situations; 

Managing a new life situation 

och Striving to become 

reconciled to the new life 

situation. 

Godkännande av Etihics 

Committee of Faculty of 

Medicine 

 

Deltagare valdes ut från en 

databas där patienter med 

prostatacancer var registrerade. 

 

Frivilligt deltagande. 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte/Perspektiv Metod Resultat Forskningsetiska 

övervägande 
Iyigun, E., Ayhan, H. & Tastan, 

S.   

 

Perceptions and experiences 

after radical prostatectomy in 

Turkish men: A descriptive 

qualitative study.  

 

Applied Nursing Research 

 

2009 

 

Turkiet 

 

Peer reviewed  

Att undersöka men i Turkiets 

erfarenheter och upplevelser 

efter en radikal prostatektomi.  

 

 

Mäns perspektiv 

Studien var en kvalitativ studie 

med en beskrivande 

fenomenologisk metod.  

Deltagarna intervjuades med 

öppna frågor så att de kunde 

prata så fritt som möjligt om 

ämnet. Intervjuerna spelades in. 

Resultatet visade på att Männen 

upplevde att urininkontinens 

och erektionsproblem 

påverkade dem mest och 

önskade att få stöd för att 

hantera problemen.  

De upplevde också att de fått 

för lite information från vården 

överlag. 

 

Godkännande av Ethics 

committee GMMA.  

 

Deltagrna fick information om 

de fick ge ett skriftligt 

godkännande på att de blev 

inspelade.  

 

Frivilligt deltagande.  

Milne, J., Spiers, J. & Moore, K.   

 

Men's experiences following 

laparoscopic radical 

prostatectomy: A qualitative 

descriptive study.  

 

Journal of Nursing Studies 

 

2007 

 

Kanada 

 

Peer reviewed 

Syftet med studien var att 

utforska vad men har för 

erfarenhet av laparskopsik 

kirurgi och hur deras behov 

förre och efter operationen har 

tillgodosetts  

 

 

Mäns perspektiv  

Studien använde sig av en 

kvalitativ beskrivande metod. 

Data samlades in genom 

enskilda samtal samt via tre 

olika fokusgruppsintervjuer.  

 

Men hade erhållit information 

innan operationen men var 

oförbereda på obehaget och  

inkontinensen som de erfara. 

Erektil dysfunktion var ett stort 

problem och många visste inte 

vem de skulle vända sig till.  

Etiskt godkännande av 

University of Alberta Health 

Ethics Review Borad.  

 

Deltagarna fick också en 

skriftlig inbjudan för att delta i 

studien.  

 

Frivilligt deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte/Perspektiv Metod Resultat Forskningsetiska övervägande 

O'Shaughnessy, P.K. & Laws, T.  

 

Australian men's long term 

experiences following 

prostatectomy: A qualitative 

descriptive study.  

 

Contemporary nurse 

 

2010 

 

Australien  

 

Peer reviewed 

Syftet var att beskriva mens 

långtids erfarenhet efter en  

radikal prostatektomi för att 

identifiera effekter postoperativt.  

 

 

Mäns perspektiv.  

Studien använde sig av en 

kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer.  

En kvalitativ innehållsanalys 

tillämpades som analysmetod.  

Resultatet visade på att männen 

upplevde att de inte fått 

tillräcklig information innan 

operationen. Deltagarna upplevde 

det känslomässig påfrestande 

med inkontinens och erektions 

dysfuktionen som påverkade 

deras relationer samt självkänsla. 

 

Etsikt godkännande av tre 

organisationer.  

 

 

Stor vikt lades på respekten för 

varje deltagares värdighet och 

välbefinnande. 

 

Schantz Larusen, B.  

 

Sexuality in men after prostate 

cancer surgery: a qualitative 

interview study.  

 

Scand J Caring Sci 

 

2017 

 

Danmark 

 

Peer reviewed  

Syftet med studien var att belysa 

vad effekten av kirurgisk 

behandling för prostatacancer 

påverkade mäns sexualitet. 

 

Mäns perspektiv.  

Studien använde sig av en 

kvalitativ beskrivande metod 

med en fenomenologisk - 

hermeneutisk ansats.  

Erektil dysfunktion påverkar 

patienters sexliv och 

självuppfattning samt relation, 

vilket inverkar på livskvalitet. 

Resultatet visar på att männen 

behöver rådgivning från 

sjukvården som är baserad på alla 

dimension av det manliga livet 

och som inkluderar mäns 

partners.  

Etiskt godkännande av The 

Danish Data Protection Agency 

 

Frivilligt deltagande 

 

Informerade om syftet med 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte/Perspektiv Metod Resultat Forskningsetiska 

övervägande 
Waller, J. & Pattison, N.  

 

Men's experiences of regaining 

urinary continence following 

robotic-assisted laparoscopic 

prostatectomy (RALP) for 

localized prostate cancer: a 

qualitative phenomenological 

study. 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

2012 

 

USA 

 

Peer reviewed 

Syftet med studien var att förstå 

hur män tolkar sina erfarenheter 

av att återfå kontinens efter en 

Robot Assisterad Lapraskopisk 

Prostatektomi. 

 

Mäns perspektiv 

Studien använde sig av en 

kvalitativ metod med en 

hermeneutik fenomenologisk 

ansats. Data samlades in via 

intervjuer.  

Mäns erfarenhet över att återfå 

kontinens påverkades av 

nätverk av personliga och 

sociala relationer samt 

kulturella former. De använde 

sig av flera hanteringsstrategier 

för att kunna hantera 

inkontinensen.  

 

Etiskt godkännande av en lokal 

Etisk kommitté. 

 

Frivilligt deltagande. 

 

Skriftlig information för alla 

deltagarna där syftet med 

studien förklarades. 

 

Walsh, W. & Hegarty, J.  

 

Men's experiences of radical 

prostatectomy as a treatment for 

prostate cancer.   

 

Journal of Oncology nursing 

 

2009 

 

Irland 

 

Peer reviewed  

Syftet med denna studie var att 

få en inblick på mäns 

erfarenheter av deras 

prostatacancerbehandlingsresa, 

från första diagnosen till 

slutförandet av operationen. 

 

Mäns perspektiv.  

En kvalitativ, beskrivande samt 

retrospektiv metod användes 

med semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuer spelades 

in och transkriberades ord for 

ord genom användning av 

kvalitativ tematisk 

innehållsanalys  

 

Teman identifierades om vad 

män har för erfarenhet av 

prostatacancerdiagnos och livet 

efter. Dessa var; 

Diagnosförloppet, stöd, 

normalisering, vikten av 

information, avgörande 

ögonblick samt primär oro.  

 

Etsikt godkännaden av Clinical 

Research Etihics Committee.  

 

Frivilligt deltagande.  

 

Männen fick brev om vad syftet 

med studien var.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte/Perspektiv Metod Resultat Forskningsetiska 

övervägande 
Wennick, A., Jönsson, A-K., 

Bratt, O. & Stenzelius, K. 

  

Everyday life after a radical 

prostatectomy - A qualitative 

study of men under 65 years of 

age.   

 

Journal of Oncology Nursing 

 

2017 

 

Sverige 

 

Peer reviewed  

Syftet med denna studie var att 

belysa hur män under 65 år 

upplever sin vardag ett år eller 

mer efter radikal prostatektomi 

för lokaliserad prostatacancer. 

 

Mäns perspektiv 

Studien använde sig av en 

beskrivande kvalitativ metod. 

Data samlades in via intervjuer 

med en tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet visade på att män 

känner sig åsidosatt, inte får 

tillräckligt med stöd och att de 

inte diskuterades öppet om 

prostatacancer. Männen 

förknippade cancern med döden 

och var försvann efter 

operationen för att återkomma i 

vissa situationer. För männen 

var räddningen att återgå snabbt 

till jobbet eller andra aktivitet 

för att hantera tankarna om 

döden. 

 

Etiskt godkännande av The 

Ethical Review Board of the 

Health Sciences Centre At 

Lund University 

 

Muntlig information för att 

säkerställa vilka som vill vara 

med frivilligt. 

 

Information att männen kunde 

avsluta studien när de ville utan 

att behöva förklara varför. 

Yu ko, W., Degner, L., Hack, T. 

& Scroeder, G.  

 

Penile length shortening after 

radical prostatectomy: Men's 

responses.  

 

Journal of Oncology nursing 

 

2009 

 

Kanada 

Peer reviewed 

Syftet med studien var att 

redogöra för vad männen har 

för uppfattningar och svar på att 

leva med penisförkortning efter 

en Radikal Prostatektomi 

 

Mäns perspektiv.  

Studien använde sig av en 

kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. På 

data insamlingen applicerades 

Grounded theory som användes 

på det inspelade intervju-

materialet 

 

Resultatet visade inte några 

specifika förändringar på den 

konstruerade maskuliniteten 

eller självbildsuppfattning.  

 

Etiskt godkännande av 

Education/nursing Research 

Ethics Board på University of 

Manitoba i Winnipeg, 

Manitoba, Canada och utav 

Manitoba Prostate Cancer 

Support Group 

 

Frivilligt deltagande.  

 

 

 

 


