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diagnos, erfarenheter, män, prostatacancer 

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste typen av cancer i världen och antalet drabbade 

ökar för varje år i Sverige. Diagnosticeringsprocessen av cancer är ett känsligt ämne för 

männen då det väcker existentiella frågor som leder till en förändrad kroppsuppfattning. 

Cancer kan också innebära en störning av hälsan och leda till ett lidande. Syfte: Syftet med 

studien var att belysa mäns erfarenheter av att diagnosticeras med prostatacancer. Metod: 

Litteraturbaserad studie baserad på tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Resultat: Ur analysen framkom tre kategorier; diagnosen ett livsomvälvande besked, hantera 

sjukdomen är en krävande process samt kunskapsbrist skapar otrygghet med nio 

underkategorier. Diskussion: Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om de känslor 

och informationsbehov männen upplever i samband med diagnosen och hur de kan möta 

detta genom en god kommunikation och stöd. Sjuksköterskan blir medveten om dessa 

erfarenheter och kan då främja hälsa och lindra lidande för männen. Slutsats: Männen 

upplever en omvälvande period fram tills ett behandlingsbeslut ska tas. De behöver egentid 

för initial hantering av diagnos följt av information och stöd. De upplever också en bristfällig 

sjukvårdspersonal under denna period. 
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diagnosis, experience, men, prostate cancer 

Background: Prostate cancer is the most common form of cancer in the world and the amount 

of people affected in Sweden increasing every year. The diagnosing process of cancer is a 

sensitive subject and it leads to existential questions followed by a perceived change in the 

body image. Cancer could also lead to a disturbance in health and lead to suffering. Aim: 

The aim of this study was to illuminate men’s experiences of being diagnosed with prostate 

cancer. Method: A qualitative literature study based on twelve research articles with a 

qualitative approach. Results: Three categories emerged from the analysis; diagnosis a life-

changing result, handle the disease is a demanding period and lack of knowledge creates 

insecurity followed by nine subcategories. Discussion: It is important that the nurse has 

knowledge about the emotions and informational needs the men experience associated to the 

diagnosis and how they can meet these needs through good communication and support. The 

nurse becomes aware of these experiences and can then promote health and ease suffering 

for the men. Conclusion: Men experience a life-changing period from diagnosis to the 

treatment decision. They need time alone in order to cope with the diagnosis followed by 

information and support. They also experience a deficient medical staff during this period. 
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INLEDNING 

Prostatacancer är den vanligaste typen av cancer i världen. År 2012 drabbades ungefär 1.1 

miljoner och 307 000 människor avled i prostatacancer (Ferlay et al., 2014). Antalet 

drabbade ökar i genomsnitt för varje år i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Prostatacancer 

utgör ett hot mot männens egna sexuella kroppsfunktioner vilket bidrar till en förändrad 

identitet och kroppsbild oavsett ålder och sexuell aktivitet (Hurlen, 2003). Den förändrade 

kroppsbilden som männen erfar i samband med cancer kan utgöras av en rad olika fysiska 

och psykiska faktorer. Sjuksköterskan bör undersöka den upplevda kroppsbilden och ta 

hänsyn till hela mannens situation för att därefter kunna vidta lämpliga omvårdnadsåtgärder 

(Schjolberg, 2003). Attityder mot mannen som en stark självständig individ gör att många 

inte vågar visa eller tala om sina svagheter eller sjukdomar. Detta kan sedan leda till att 

männen inte vågar be om den vård de behöver, vilket kan leda till en sämre upplevd hälsa 

(Prostatacancerförbundet, 2014). Genom att få förståelse för deras erfarenheter kan 

sjuksköterskor möta de behov som män med prostatacancer har vilket fokuseras i denna 

studie. 

BAKGRUND 

Prostatakörtelns funktion 

Prostata är en körtel hos män som är placerad under urinblåsan i lilla bäckenet och omsluter 

urinrörets övre del (Adami et al., 2006). Prostatan har som huvuduppgift att utsöndra sekret 

i samband med sädestömning. I detta sekret finns ett prostataspecifikt antigen (PSA) som är 

ett äggviteämne vars funktion är att lösa upp den fasta substansen i säden. Det gör att 

spermierna blir mer rörliga och underlättar transport fram till ägget. Prostatan är från ung 

ålder liten i storlek men börjar växa i puberteten då tillväxt och funktion stimuleras av 

hormonet testosteron (Adami et al., 2006). Hos många män över 50 år förstoras den inre 

delen av prostatan som omsluter urinröret som då påverkar avkastningen. Detta är ingen 

cancer utan är en åldersrelaterad ökning av celler i prostatans inre del och kallas för godartad 

prostataförstoring (Nystrand, 2005).  

Prostatacancer 

Cancer är en sjukdom som med hjälp av mutationer förändrar cellens förmåga att profilera 

(dela sig) och initiera apoptos (begå självmord). Mutationer uppstår hela tiden i kroppen men 

detta upptäcker vanligtvis cellen själv och rättar till felet (Adami et al., 2006). Prostatacancer 

är cancer som uppstår på grund av ohämmad celltillväxt i prostatans celler. Dess tillväxt 

styrs i första hand av testosteron och är en förutsättning för att cancer i prostatan ska 

utvecklas (Bergman, Hont & Johansson, 2013). Orsaker för cancerutveckling kan vara 

genetiska eller miljöbetingade (Ericson & Ericson, 2012). Genetiska orsaker kan leda till 

mutationer som kan ärvas eller uppkomma slumpmässigt. Exempel på miljöbetingade 

orsaker är kemikalier i miljön eller virusinfektioner (Lindström, 2009). Ökad tillväxt av 

celler kan vara både benign (godartad) och malign (elakartad). Det är malign celltillväxt som 
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är cancer, där cellerna har förlorat kontrollen över sin egen tillväxt och celldelning (Ericson 

& Ericson, 2009). Cancercellen växer och sprider sig snabbare beroende på hur olik den är 

sin orginalcell (Lindström, 2009). Cancern kan bildas var som helst i körteln och finns oftast 

kvar i prostatan utan att sprida sig under lång tid (Järhult & Offenbartl, 2006). Det är 

vanligast att den bildas i körtelns yttre, bakre delar och växer långsamt, vilket bidrar till att 

symtom syns i ett sent skede (Adami et al., 2006).  Hos vissa växer den ut genom 

prostatakapseln, infiltrerar sädesblåsor och sprider sig till lymfkörtlar. Via lymfsystemet kan 

prostatacancern sprida sig till blodsystemet och är då vanligt att det även sprids vidare till 

skelettvävnad och levern. Cancern kan också spridas till kringliggande vävnad som 

exempelvis rektum (Järhult & Offenbartl, 2006).  

Prevalens 

Prostatacancer kan vara ärftligt då mutationer på vissa gener i kroppen ökar prevalensen 

(Carpolarez & Swenson, 2014). Incidensen för prostatacancer ökar med stigande ålder och 

drabbar tillslut majoriteten av alla män (Haas, Delongchamps, Brawley, Wang & de la Roza, 

2008). Män under 50 år drabbas sällan (Adami et al., 2006). Yngre som drabbas av 

prostatacancer löper en större mortalitetsrisk än de äldre. Detta beror troligtvis mer på 

genetiska ärftliga faktorer än de hormonella som har betydelse för utvecklingen av 

prostatacancer i senare år (Salinas, Tsodikov, Ishak-Howard & Cooney, 2014). 

Överlevnadsprognosen för prostatacancer är relativt hög sett till mängden som drabbas 

årligen (Adami et al., 2006). Incidensen och dödligheten för prostatacancer är som vanligast 

i Nordamerika följt av Australien och Europa (Jemal, Center, DeSantis & Ward, 2010). Dock 

är incidensen överlägset allra högst bland mörkhyade. Dödligheten är också något högre 

bland mörkhyade jämfört med andra etniska grupper världen över. Detta beror delvis på 

ärftlighet då forskare bland annat har identifierat en ärftlig kromosom hos mörkhyade som 

ökar sannolikheten av att drabbas av prostatacancer (Hufford Bock et al., 2009).  

Symtom  

De första symtomen vid prostatacancer kan vara: svag stråle, svårigheter att påbörja 

urinering, tätare urineringsfrekvens och urineringsbehov. Blod i urinen kan även vara ett 

symtom. Ibland kan symtomen vara så diffusa som trötthet, förlorad aptit och viktnedgång. 

Vid långt gången prostatacancer där metastasering skett kan även ryggsmärtor vara ett 

begynnande symtom (Adami et al., 2006). Det kan vara särskilt svårt att diagnosticera 

prostatacancer via symtom då den i många fall kan vara mer eller mindre symtomfri under 

lång tid (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Diagnosticering och behandling 

Vid misstanke om prostatacancer tas ett PSA-prov (Adami et al., 2006). Ett PSA-prov är ett 

så kallat blodprov där halten PSA ej bör överstiga en viss gräns (i Sverige 3 ng/ml). PSA- 

halten i blodet stiger med ökad ålder och om värdet är högt betyder det inte att personen har 

en prostatacancer, utan det kan röra sig om en godartad prostataförstoring. Normalt krävs 

symtom i kombination med högt PSA-värde för att en misstanke om prostatacancer ska 

finnas (Adami et al., 2006). Rektalpalpation av prostatan kan också göras för att 

diagnosticera prostatacancer (Järhult & Offtenbartl, 2006). Då mäts storlek, utbredning och 

i viss mån spridningsgraden av cancern (Adami et al., 2006). Dock upptäcks många tumörer 

i dagsläget endast av ett förhöjt PSA-värde då läkare i de flesta fallen har svårt att känna 
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förändringar. När cancer påträffats görs i regel en fortsatt diagnostisk undersökning under 

en längre period för att fastställa att cancern inte tillväxer ytterligare (Adami et al., 2006). 

En annan diagnosmetod är med ultraljud där man ser förändringar av prostatan via rektum 

(Ericson & Ericson, 2012). Diagnosen prostatacancer fastställs sedan slutgiltigt med en 

mikroskopisk undersökning av ett vävnadsprov från den misstänka cancerdrabbade delen i 

prostatan. Den görs vanligtvis i samband med en ultraljudsapparat för att fastställa att biopsin 

görs från det cancer-misstänkta området i prostatan. Detta ingrepp sker oftast under 

lokalbedövning i vaket tillstånd (Adami et al., 2006). Det slutgiltiga diagnosbeskedet ges i 

regel sedan av en läkare efter provresultat från specialistläkare då det går inom ramen för 

deras yrkeskompetens (Socialstyrelsen, 2004).  

Behandlingen av prostatacancer kan se olika ut beroende på vilket stadie cancern är i 

(Katzenwadel & Wolf, 2015). Den vanligaste behandlingen oavsett cancertyp är först och 

främst hormonbehandling. Annars kan prostatacancer behandlas med strålning eller kirurgi. 

Kirurgi innebär oftast borttagning av prostatan, en så kallad prostatektomi. Dessa 

behandlingar görs helst i ett tidigt stadie medan hormonbehandlingar används mer i ett kort 

förebyggande syfte för att bromsa tillväxten av cancern (Katzenwadel & Wolf, 2015). 

Bieffekter och biverkningar av behandling 

Oavsett vilken behandlingstyp individen än väljer, följer bieffekter eller biverkningar 

(Adami et al., 2006). Ifall de från början inte väljer att genomföra någon behandling får 

människorna leva med bieffekter som orohetskänslor, grundat på den dödliga faran som 

cancer innebär. Läkarna går igenom potentiella biverkningar eller bieffekter som kan följa 

en behandling tillsammans med individen. De får inte bli för stora jämfört med riskerna av 

utebliven behandling. Ifall en prostatektomi görs kan de lida av bieffekter som urinläckage 

och impotens. Vid strålbehandling kan mannen få bieffekter såsom trötthet, urinträngningar 

och en liten risk för impotens. Hormonbehandling kan ge biverkningar såsom negativ 

inverkan på potens och bröstkörtelförstoring (Adami et al., 2006) Det kan även ge muskel 

atrofi, osteoporos och värmevallningar (Katzenwadel & Wolf, 2015).  

Cancer ett känsligt ämne 

Ordet cancer kan vara skrämmande då det förknippas med smärta och död (Alexander, 

1997). Det är en traumatisk upplevelse som innebär ett hot mot individens sociala identitet, 

fysiska existens, trygghet och grundläggande livsmöjligheter (Reitan, 2003a). 

Cancersjukdom kan orsaka konflikter mellan närstående och den sjuke. Närstående kan 

hamna i en känslomässig obalans då de följer den sjuke genom vardagens berg-och-

dalabana. De tilldelas en ny roll med ökat ansvar och uppgifter som är obekant för dem 

(Reitan, 2003b). Den som drabbats av cancer och dennes närstående kan befinna sig i olika 

stadier såsom informationsmässigt, känslomässigt och existentiellt. Detta beror antingen på 

sorg, sjukdom eller rädsla för döden vilket påverkar kommunikationen och relationen till 

varandra. Det kan också leda till slitningar i relationen och det är mycket vanligt att 

motsättningar och gräl uppstår (Reitan 2003b). Närstående kan vara rädda för att såra 

cancerdrabbades känslor vilket resulterar i att de inte vet vad de skall säga till dem (Johnson 

& Klein, 1994). Adami et al. (2006) beskriver att männen har svårt att tala om sin 

prostatacancer då de skäms för att vara drabbade (Adami et al., 2006). Både män och kvinnor 

som drabbats av cancer känner ofta sig obekväma att diskutera förändringar i sexlivet 
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(Bergmark, 2007). Cancer och dess behandling skapar fysiska hinder och känslomässiga 

barriärer vilka kan ge upphov till en förändrad kropp och kroppsuppfattning (Johnson & 

Klein, 1994). Hur människan förhåller sig till en förändrad kroppsbild beror dels på vad som 

orsakat förändringen, om utseende eller kroppsfunktion blivit påverkat men även hur bra 

copingstrategier individen själv har. Det kan också bero på hur människan tror att den 

förändrade kroppsbilden kommer påverka framtiden när det handlar om sexualliv, arbete och 

socialt liv (Schjolberg, 2003). Om cancer eller behandling påverkar en kroppsfunktion eller 

om vävnad och organ avlägsnas kan det ge en känsla av en förlust. Det påverkar självkänslan 

men också sexualiteten vilket resulterar i att individen tvingas skapa en ny sexuell identitet. 

Försämrad självkänsla gör det ännu svårare för drabbade att tala om cancer. Uppväxt 

påverkar också människor och deras uppfattning om vad de anser är acceptabelt att tala om 

kring sin sexualitet (Johnson & Klein, 1994). Merleau-ponty (1997) beskriver kroppen som 

ett verktyg och där människan med hjälp av alla sinnen får möjlighet att kunna bygga upp 

en bild av världen och dem själva i den. Alla människor har ett eget förhållningssätt till sin 

kropp. Genom sjukdom kan kroppen förändras och då kommer också upplevelsen av 

individens självuppfattning (Merleau-ponty, 1997).  

Hälsa  

Hälsa kan ses som ett sammanhängande tillstånd utifrån sundhet, friskhet och en känsla av 

välbefinnande istället för enbart frånvaro av sjukdom (Eriksson, 1989). Detta tillstånd 

rymmer en subjektiv och en objektiv dimension. Välbefinnande är individens upplevelse av 

välbehag. Friskhet beskriver den fysiska hälsan och sundhet den psykiska hälsan. Genom 

detta tankesätt beskrivs hälsokorset och dess hälsopositioner som individen kan befinna sig 

i vid olika situationer (Figur 1). Position A innebär att personen har objektiva tecken på 

ohälsa men ändå känner sig frisk. Position B innebär en upplevd känsla av välbefinnande 

och inga objektiva tecken på ohälsa. Position C innebär en känsla av illabefinnande men har 

inga objektiva tecken på ohälsa. Position D innebär både en upplevd ohälsa och där individen 

även har objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 1989). 

Figur 1. Individens Hälsopositioner (Eriksson, 1989, s.46). 
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Eriksson (1996) beskriver hälsa som något naturligt och att ohälsa kan ses som ett hinder för 

hälsan, alltså ett avsteg från den naturliga människan. Att ha hälsa är att vara hel och känna 

sig hel som människa. Det är också en del av det mänskliga livet och är inte ett statiskt 

tillstånd utan en process som pendlar mellan upplevd och icke-upplevd hälsa. Hälsa grundar 

sig i människan som består av en kroppslig, andlig och själslig enhet. Den är inte heller 

samma hos varje person då en exempelvis nedsatt kroppslig funktion inte nödvändigtvis 

behöver betyda att individen i sig upplever avsaknad av hälsa. Utöver sundhet, friskhet och 

välbefinnande är också tro, hopp och kärlek ett krav (Eriksson, 1996). Gadamer (2003) 

menar att hälsa inte kan mätas eller påtvingas utifrån några standardvärden av 

genomsnittserfarenhet på ett enskilt fall. Den ligger i mänskliga livets natur fördold och 

uttrycker sig i form av välbefinnande utan att individen reflekterar över det regelbundet. Det 

är oftast en hälsostörning som gör att individer börjar reflektera över den (Gadamer, 2003). 

I en studie beskriver allvarligt sjuka att de blir mer medvetna om livet efter att de 

diagnosticerats (Sheilds et al., 2015). De vill leva väl och blir mer sårbara för deras egen 

dödlighet. De fick ett annorlunda livsperspektiv då de drabbades av sjukdom och en djupare 

bild av sin egna upplevda hälsa. Den påverkar människans livsstil och dess förhållningsätt 

till livet (Sheilds et al., 2015). 

Lidande  

Diagnosticering av cancer kan leda till olika former av lidande och är en omtumlande process 

dels för individen men också för de närstående (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008). Det 

finns olika typer av lidande som kan ses i vårdkedjan: 1) sjukdomslidande, 2) vårdlidande 

och 3) livslidande (Eriksson, 1994). 1) Sjukdomslidandet kan kopplas direkt till sjukdom 

och behandling. Det kan upplevas på två sätt där själsligt och andligt lidande samt kroppslig 

smärta hör till. Det själsliga och andliga lidandet baseras på upplevda känslor av antingen 

skam, förnedring och skuld hos människan följt av en sjukdom eller behandling. Skuld kan 

framförallt ge uppkomst till lidande då männen kan uppleva att de genom ett dåligt leverne 

kanske kan ha orsakat sin sjukdom. 2) Vårdlidande kan orsakas av rädsla, väntan, osäkerhet 

och ensamhet. Det kan även vara ett svar på otillräcklig vård och alltså inte bara vara symtom 

på en sjukdom (Eriksson, 1994). I en studie undersöks de tillfällen där sjukdomsdrabbade 

har upplevt att de är av lägre rang jämfört med vårdpersonalen (Skorpen et al., 2014). Detta 

visar att de upplever en ökad distansering, minskad känsla av värdighet och en ökad känsla 

av lidande av dessa tillfällen. Tillfällen där vårdpersonalen har mött dem som jämlikar har 

resulterat i en ökad känsla av värdighet bland de sjukdomsdrabbade och då troligtvis minskat 

lidande (Skorpen et al., 2014). Upplevelsen av vårdlidande är individuell men 

sammanfattningsvis kan lidande på något sätt innebära en kränkning av människans 

värdighet. Värdighet har flera betydelser där upplevelsen av vad det egna värdet är varierar. 

Det kan handla om hederskänsla, trovärdighet, anseende, rang och ära (Eriksson, 1994). 

Eriksson (1994) beskriver följande om att kränka värdighet: ”Att kränka patientens värdighet 

innebär att frånta honom/henne möjligheten att helt och fullt vara människa” (s. 87). 3) 

Livslidande innefattar hela individens livssituation som då innebär att leva och vara bland 

andra människor. Detta kan exempelvis uppstå av en dödlig sjukdom eller ifall människan 

drabbats av något som innebär en begränsning i det vardagliga livet. Lidande bör eftersträvas 

att elimineras i vården men ibland går det inte att förebygga utan endast lindra (Eriksson, 

1994).  
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Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Sjuksköterskans främsta huvudansvar är att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa 

och lindra lidande (SSF, 2014). Att bemöta individen med respekt oavsett kulturella, 

religiösa, politiska eller exempelvis etniska olikheter är också något som är centralt i rollen 

som sjuksköterska. Hälso- och sjukvårdspersonal bör enligt lag tillgodose individens behov 

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

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

information om sitt hälsotillstånd, metoder och behandlingsalternativ av hälso- och 

sjukvårdspersonalen (SFS 2014:821). Personalen skall även ge olika förslag på de 

behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Vården skall utformas i så lång utsträckning 

som möjligt med den sjuka människan och dess närstående. Sjuksköterskan ansvarar för att 

individer och närstående förstår den information de blivit tilldelad (SFS 2014:821). 

Sjuksköterskan skall ha förmåga att via kommunikation och information ge vägledning och 

stöd till sjukdomsdrabbade och dess närstående (Socialstyrelsen, 2005).  

McQueen (2011) menar att sjuksköterskan är involverad genom hela vårdprocessen av män 

med prostatacancer. Det som sjuksköterskan delvis behöver fokusera på är att lindra den oro 

och ängslan som följer under och efter diagnosticeringsprocessen såsom påverkad självbild, 

funderingar om framtid och dess hälsa. För detta krävs kunskap, personlig rådgivning och 

en god genuin omvårdnad. Omvårdnaden behöver här vara individanpassad efter individens 

specifika behov och situation (McQueen, 2011). De har också ledaransvar och bör konstant 

arbeta för att utvärdera, utveckla och öka omvårdnadskompetensen på arbetsplatsen 

(Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2014) anger att män med prostatacancer bör bli 

erbjudna en kontaktsjuksköterska, med uppgift att ge psykosocialt stöd. Denna är en viktig 

del i cancerrehabilitering och har som uppgift att följa mannen och upptäcka psykosociala 

behov och rehabiliteringsbehov. Sjuksköterskan informerar också om sjukdom och 

behandling och skall finnas där som ett stöd vid behov ifall de har frågor och funderingar 

om sin situation. Sjuksköterskan ansvarar för uppföljning om svar på prover och även för 

den allmänna omvårdnaden av männen. De ska även förmedla kontakt med andra 

yrkeskategorier och vara tillgänglig för sjukdomsdrabbade (Socialstyrelsen, 2014). 

PROBLEMFORMULERING 

Prostatacancer är en allvarlig sjukdom som påverkar hälsan negativt. Det är också den 

vanligaste typen av cancer som drabbar män. Symtomen är inte speciellt uttalande och 

sjukdomen upptäcks oftast i ett sent skede. En behandling av prostatacancer kan leda till mer 

omfattande bieffekter såsom impotens, inkontinens och minskad sexuell lust. Att från början 

lida av ganska diffusa symtom och sedan diagnosticeras med cancer kan förutom sorg och 

depression innebära att mannen får svårt att tala om sina känslor. Detta kan leda till ohälsa 

och lidande för männen då de inte haft tid till att bearbeta cancerbeskedet och fatta ett 

självständigt behandlingsbeslut. Sjuksköterskan bör ta tillvara på männens kunskaper och 

erfarenheter och optimera deras delaktighet i val av behandling. Sjuksköterskor behöver 

därför kunskap om hur männen erfar cancerbeskedet vilket förbättrar männens återhämtning 

och förmåga att fatta ett eget beslut om sin behandling. Det finns forskning som beskriver 

hur män upplever tiden efter en behandlad prostatacancer men det förefaller finnas få studier 
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om erfarenheter som män har av att diagnosticeras. Därför är det viktigt att studera 

erfarenheter från diagnos fram tills ett behandlingsbeslut tas. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa mäns erfarenheter av att diagnosticeras med 

prostatacancer 

METOD   

En kvalitativ litteraturbaserad studie valdes baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats enligt en modell beskriven av Friberg (2012). Kvalitativa studier har som huvudsyfte 

att öka förståelse av människans upplevelser och erfarenheter. Genom att flera vetenskapliga 

studier analyseras och sammanställs till en ny helhet kan en ny, större kunskap uppnås än 

vad studier besitter enskilt. Resultatet av en kvalitativ litteraturbaserad studie kan också bidra 

till en ökad förståelse och en ny kunskap som går att applicera i den kliniska verksamheten 

(Friberg, 2012). 

Urval  

Urvalet utgjordes av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Inklusionskriterier var att 

artiklarna var skrivna på svenska eller engelska, vetenskapligt granskade det vill säga peer-

reviewed och i fulltext. Artiklarna var primärlitteratur och bestod av ursprungliga 

vetenskapliga undersökningar som då enligt Lindahl och Juhl (2014) gav bästa möjliga 

förståelse av ett valt fenomen. Artiklar som inte tydligt avspeglade ett patientperspektiv 

exkluderades. Studier i länder som inte liknade västvärldens kontext exkluderades också. 

Enligt Lindahl och Juhl (2014) finns det inte skäl att avgränsa till ny forskning inom 

humanvetenskap då mänskligt beteende och natur förändras långsamt. Därför har inga 

ålderbegräsningar gjorts i denna studie  

Datainsamling 

De databaser som användes för systematisk sökning var CINAHL, MEDLINE, Academic 

Search Elite med sökmotorn EBSCO samt SwePub. Dessa innefattar forskning som finns 

relaterat till omvårdnad. Ytterligare databaser som användes var; WorldCatLocal, Google 

Scholar och Västra Götalandsregionens biblioteksdatabas. Dessa användes som komplement 

då artiklarna inte var tillgängliga i fulltext i de ursprungliga databaserna. De sökord som var 

primära under sökprocessen var ”cancer”, ”diagnos”, ”experience”, ”neoplasm” och 

”prostate’’. Genom en första sökning i ”CINAHL headings” tillkom ”neoplasm” som ett 

alternativ till ”cancer”. Övriga sökord som användes var ”feeling”, ”experience”, ”coping”, 

”patient”, ’’psycho’’, ’’emotion’’, ’’phenomenological’’ och ’’perception’’. Orden 

”experience”, ”feeling’’ och ’’coping’’ tillkom för att finna männens känslor, erfarenheter 

och hur de hanterar diagnosticeringsprocessen. Ordet ”patient” tillkom då det ofta återfanns 

i studier med fokus på männens erfarenheter. Ordet ’’psycho’’ användes med trunkering för 
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att identifiera psykiska och psykosociala erfarenheter. Sökorden ’’emotion’’ och 

’’perception’’ framkom för att identifiera uppfattningar och känslor och ordet 

’’phenomenological’’ för att hitta otolkade upplevelser av området som studeras. I databasen 

SwePub användes de engelska sökorden kombinerat med svenska översättningar då 

databasen även innehåller publikationer skrivna på svenska. Samtliga sökord byggdes upp 

allt eftersom utifrån studiens syfte och problemformulering. Sökorden kombinerades med 

olika konstellationer som AND och OR samt parenteser och trunkeringar som enligt 

Östlundh (2012) bidrar till en bred och samtidigt relevant sökning. Slutliga sökningar 

redovisas nedan (Tabell 1). 

Initialt valdes artiklar först ut där titeln beskrev upplevelser av prostatacancer. Därefter lästes 

abstracten av artiklarna igenom för att se ifall upplevelser av prostatacancer var beskrivet. 

Sedan studerades artikelns resultat för att undersöka om kvalitativa inslag fanns. Om inte 

abstract var tillgängligt så lästes resultatet igenom direkt. Om kvalitativa inslag fanns, och 

studien beskrev erfarenheter eller upplevelser om diagnosticeringsprocessen, så 

inkluderades dessa i kvalitetsgranskningen. De 18 kvarstående artiklarna som visade 

relevans för syftet kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) granskningsmall (Bilaga 1). 

Granskningen gjordes oberoende av varandra. Fokus i granskningen var på artiklarnas syfte, 

metod och resultat, huruvida det var tydligt formulerade eller inte.  Efter denna granskning 

exkluderades 6 artiklar och då kvarstod 12 artiklar för analys som redovisas i en 

artikelöversikt (Bilaga 2). 

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

Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

resultat 

Kvalitetsgran

skade artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

(EBSCO) 

20150825 

prostate AND (cancer OR 

neoplasm) AND (experienc* 

OR coping) AND diagnos* 

AND patient* 

234 90 38 12 9 

MEDLINE

(EBSCO) 

20150827 

prostate AND (cancer OR 

neoplasm) AND (experienc* 

OR coping) AND diagnos* 

AND patient* AND perspect* 

42 12 3 1 1 

Academic 

Search 

Elite 

(EBSCO) 

20150826 

prostate AND (cancer OR 

neoplasm) AND (experienc* 

OR coping) AND diagnos* 

AND patient* AND 

(perspect* OR feel*) 

44 17 9 2 0 

SwePub 

20150827 
(prostatacancer* OR (prostat* 

AND (neoplasm* OR 

cancer*))) AND patient* 

AND (experience* OR perce* 

OR feel* OR emotion* OR 

phenomeno* OR psycho* OR 

upplev* OR känsl* OR 

fenomeno* OR uppfatt*) 

176 31 9 3 2 



 

9 

 

Analys 

Datamaterialet analyserades enligt en modell beskriven av Friberg (2012). Detta innebär en 

process där helheten, som utgörs av artiklar, bryts ner till delar och sedan bildar en ny helhet. 

Artiklarna lästes igenom flera gånger enskilt för att få en ökad förståelse av innehållet. Fokus 

riktades på artiklarnas resultat och det som var framträdande för denna studies syfte. Det 

som var relevant diskuterades vilket resulterade i en schematisk överblick och underlättade 

en identifiering av nyckelfynd. Utefter denna nya gemensamma helhet sammanställdes 

artiklarna sedan var för sig i en ny text. Innehållet som inte var relevant uteslöts. Likheter 

och skillnader urskiljdes och markerades med olika färgpennor. De med liknande innehåll 

sorterades först var för sig. Sedan grupperades de med liknande innehåll. På så sätt gjordes 

nya huvudfynd och nya preliminära kategorier och underkategorier framkom. Tre kategorier 

och nio underkategorier utgjorde sedan den nya helheten.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet (2011) poängterar att ärlighet och hederlighet bör ligga till grund för 

vetenskaplig forskning. Därav följdes de rekommenderade etiska principerna. För att 

säkerställa god forskning har fabricering, stöld och plagiat av data inte förekommit. Relevant 

fakta presenterades oavsett innehåll som svarade på syftet. Resultaten som presenterats kan 

annars blivit förvrängt, oetiskt och bygga på forskarnas egen förförståelse. Studier där 

individens samtycke inte har klargjorts har uteslutits i enighet med lagen om etikprövning 

(SFS 2003:460) som är skapad för att skydda den enskilda individen och respektera 

människovärdet. Studier som inte redovisade urvalet av deltagare på ett tydligt sätt har också 

uteslutits. Artiklar som inte blivit godkända av en etisk nämnd eller beskrivit ett etiskt 

övervägande uteslöts vilket skall öka den vetenskapliga kvalitén i resultatet enligt Forsberg 

och Wengström (2013). Nordstets Svensk-Engelska ordbok användes vid samtliga 

översättningar av text ifall de engelska orden inte kunnat förstås av författarna. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013)  leder användandet av samma ordbok till att ytterligare 

förebygga förvrängning av data vid analys. Författarna har också brukat en tydlig 

referenshantering genom hela arbetet för att redogöra för ursprunget av den inhämtade 

informationen. 
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RESULTAT 

Ur analysen framkom fyra kategorier och sex underkategorier vilka presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategori 

 

Underkategori 

 

 

Diagnosen ett livsomvälvande besked 

 

 

 

 

 

 

Hantera sjukdomen är en krävande period 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsbrist skapar otrygghet 

 

 

 

 

 

 

 

Känner sig fortfarande frisk 

 

Cancerbeskedet kom som en chock 

 

Svaret var ibland väntat 

 

 

Egentid för att smälta diagnos 

 

Behöver närståendes support 

 

Rädsla påverkar behandlingsbeslut 

 

 

Behöver mer information 

 

Sjukvårdspersonalen otydliga 

 

Söker ytterligare kunskapskällor 

 

 

Diagnosen ett livsomvälvande besked  

Diagnosen ett livsomvälvande besked handlar om den påfrestande tid männen erfar vid 

beskedet. Detta innefattar känner sig fortfarande frisk, cancerbeskedet kom som en chock 

och svaret var ibland väntat. 

Känner sig fortfarande frisk  

Männen upplever sig vara friska fram tills dess att diagnosen är fastställd. De har inte 

reflekterat över att de symtom de upplever beror på prostatacancer utan på normalt åldrande 

eller någon annan mindre allvarlig sjukdom (Anderson, Marshall-Lucette & Webb, 2013; 

Krumwiede & Krumwiede, 2012). En del tror inte heller att det är något som kan drabba 

dem (Appleton et al., 2015). Den initiala rektala palpationen var männen inte själva rädda 

eller oroliga för. Undersökningen ses som en nödvändighet för att kontrollera att allt står rätt 
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till. Dessa män känner till andra män som tidigare drabbats och genom de att det är viktigt 

att kontrollera sig i tid (Anderson et al., 2013).  

Cancerbeskedet kom som en chock 

Männen upplever överlag diagnosbeskedet som en chock (Appleton et al., 2015; Gray, Fitch, 

Phillips, Labrecque & Klotz, 1999; Jakobsson, Persson & Lundqvist, 2013; Jonsson et al., 

2007; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Maliski, Heilemann & McCorkle, 2002; Moore & 

Estey, 1999; Sinfield, Baker, Argawal & Tarrant, 2008). De män som haft betydande 

symtom innan diagnos upplever ändå beskedet som en chock (Maliski et al., 2002). De 

beskriver det som att deras värld kollapsade, benen vek sig och allt blev blankt (Sinfield et 

al., 2008). Tiden upplevs stå stilla och de blir nu mer sårbara (Krumwiede & Krumwiede, 

2012). Det finns en rädsla för döden bland männen (Anderson et al., 2013; Jonsson et al., 

2007; Maliski et al., 2002). Inget kan bli desamma och beskedet kom som en dödsdom 

(Maliski et al., 2002). Framtiden upplevs som oviss och de känner sig bestulna på den (Ervik 

& Asplund, 2012; Jonsson et al., 2007; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Roos, 2003). 

Väntan på ett definitivt diagnosbesked angående omfattning och spridning är en intensiv och 

känslomässigt krävande period (Krumwiede & Krumwiede, 2012; Moore & Estey, 1999). 

De upplever en förlorad kontroll av sin kropp (Jonsson et al., 2007; Krumwiede & 

Krumwiede, 2012). En del upplever oroskänslor (Appleton et al., 2015), andra 

obehagskänslor och att beskedet är absurt och de går sedan in i djup förnekelse (Krumwiede 

& Krumwiede, 2012). Män som inte har några symtom men får beskedet att det är en 

avancerad cancerform går in i förnekelse (Ervik & Asplund, 2012). En del män känner att 

allt de arbetat för under hela sin karriär är förlorat medan andra känner att de inte skulle 

kunna leva väl under den kommande pensionen (Maliski et al., 2002). En del män har innan 

diagnosen blivit mer eller mindre försäkrade om att det inte är någon cancer. I vissa fall har 

inte ordet cancer nämnts (Davison, Oliffe, Pickles & Mroz, 2009; Sinfield et al., 2008). När 

diagnosen väl kom så kan det bidra till en förvärrad chock för dessa män då de är oförberedda 

på diagnosen (Sinfield et al., 2008). 

Svaret var ibland väntat 

En del män uppger att de förväntade sig diagnosen (Appleton et al., 2015; Jakobsson et al., 

2013; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Maliski et al., 2002). De förminskade betydelsen av 

diagnosbeskedet och anger att de inte är så farligt (Gray et al., 1999). De män som upplever 

diagnosen som väntad har kunskap om prostatacancer och dess symtom sedan tidigare (Ervik 

& Asplund, 2012; Jakobsson, Persson & Lundqvist, 2013; Maliski et al., 2002). Andra har 

en familjehistoria av prostatacancer och av dessa erfarenheter var diagnosbeskedet väntat 

(Maliski et al., 2002). En del män uppfattar resultatet som lättande (Appleton et al., 2015; 

Maliski et al., 2002) och upplever i relation till övriga sjukdomar att denna inte är av någon 

större betydelse (Appleton et al., 2015). För en del män är det lättare att ignorera sjukdomen 

då de nu har en kunskap om vad problemet är (Appleton et al., 2015). 

Hantera sjukdomen är en krävande period  

Hantera sjukdomen är en krävande period handlar om den känslosamma tid männen 

genomgår fram till beslut om behandling. Detta innefattar egentid för att smälta diagnos, 

behöver närståendes support samt rädsla påverkar behandlingsbeslut. 
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Egentid för att smälta diagnosen 

Tiden efter diagnosbeskedet präglas av en rädsla för att cancern ska sprida sig (Ervik & 

Asplund, 2012). De behöver tid till att stegvis bearbeta sin cancerdiagnos i ensamhet 

(Appleton et al., 2015; Gray et al., 1999; Jonsson et al., 2007; Moore & Estey, 1999). De har 

svårt att tala om sina känslor kring sjukdomen (Gray et al., 1999; Jonsson et al., 2007) och 

klarar initialt inte av några yttre åsikter från omgivningen (Jonsson et al., 2007). Andra män 

gråter initialt i enskildhet men börjar relativt snabbt efter beskedet acceptera cancern som en 

utmaning (Gray et al., 1999). De börjar se cancerbeskedet ur en positiv synvinkel (Appleton 

et al., 2015; Gray et al., 1999). En del män använder humor för att koppla bort känslorna 

(Appleton et al., 2015). De förminskar betydelsen av cancern genom att intala sig själva att 

cancer inte är så farligt, att det bara är en knöl och att den nog heller inte är så aggressiv 

(Appleton et al., 2015; Davison et al., 2009). De pendlar också i perioder med ångest och 

reflektioner om livet (Appleton et al., 2015; Jonsson et al., 2007). En del undrar om de kunnat 

göra något annorlunda relaterat till livsstilsval och ifall de kunnat söka hjälp tidigare 

(Appleton et al., 2015). De bestämmer sig till slut för att gå vidare med sina liv. Viljan att 

leva, ta hand om familj och närstående blir mycket viktigt för dem. Detta påverkar och 

förändrar deras livsmål, värderingar och prioriteringar för att leva varje dag till fullo. Detta 

är till slut deras sätt att gå vidare och hantera situationen på (Jonsson et al., 2007; Krumwiede 

& Krumwiede, 2012). 

Behöver närståendes support 

Tiden efter diagnos upplevs som en känslosam period då männen också ska handskas med 

familjens, vänners och arbetskollegors känslor (Roos, 2003). De har den närmsta familjen 

som stöd och informationskälla efter diagnosbeskedet (Anderson et al., 2013; Davison et al., 

2009; Gray et al., 1999; Jonsson et al., 2007; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Maliski et 

al., 2002; Moore & Estey, 1999; Roos, 2003). Fruarna ger dem också en känsla av trygghet 

(Anderson et al., 2013; Roos, 2003). Nära vänner upplevs som värdefulla i att kunna hantera 

de känslor som diagnosen medför. Olika vänner hjälper till att hantera olika sorters känslor 

(Roos, 2003). En del män väntar en tid, oftast månader innan de kan berätta för närstående 

(Gray et al., 1999; Jonsson et al., 2007; Moore & Estey, 1999). De känner att de inte vill dela 

med sig om sin diagnos till alla i sin omgivning (Davison et al., 2009; Jonsson et al., 2007; 

Roos, 2003). De beskriver också att de inte vill göra de närstående rädda och ledsna (Gray 

et al., 1999; Jonsson et al., 2007; Roos, 2003) men också att de inte vill bli bemötta utifrån 

sin sjukdom (Jonsson et al., 2007; Moore & Estey, 1999; Roos, 2003). De vill inte ha någon 

ömkan och höra hur modiga och starka de är trots sin sjukdom. De vill heller inte få något 

tips om olika behandlingar från människor som inte är lika insatta (Jonsson et al., 2007); 

Roos, 2003). De män som delar med sig om sin diagnos blev senare tacksamma för 

informationen och stödet de fick från familj och vänner då de vägde mellan olika 

behandlingsbeslut (Anderson et al., 2013; Davison et al., 2009; Krumwiede & Krumwiede, 

2012; Roos, 2003). En del upplever det som positivt att dela med sig om sin diagnos då de 

nu känner till fler som också har drabbats i sin omgivning (Jonsson et al., 2007). Andra anger 

att det är lättast att berätta för familjen, då deras reaktion är väntad (Roos, 2003). En del 

finner värde i att informera andra i sin närhet om att gå och testa sig (Gray et al., 1999). De 

män som inte har några närstående beskriver att de gärna vill ha det (Jonsson et al., 2007; 

Sinfield et al. (2008). 
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Rädsla påverkar behandlingsbeslut  

Perioden efter diagnos till val av behandling uppfattas som en turbulent och ångestfylld 

period (Krumwiede & Krumwiede, 2012; Roos, 2003). Val av behandling styrs av cancerns 

omfattning, dess form, samt bieffekter (Anderson et al., 2013; Appleton et al., 2015; Davison 

et al., 2009; Ervik & Asplund, 2012; Gray et al., 1999; Jonsson et al., 2007; Maliski et al., 

2002; Moore & Estey, 1999; Roos, 2003). De vill att behandlingen de väljer skulle ha en 

minimal påverkan på deras fysiska hälsa och funktion (Appleton et al., 2015; Davison et al., 

2009). De är rädda för att behandlingsalternativen kan påverka deras manlighet och relation 

till sin partner (Appleton et al., 2015; Anderson et al., 2013; Davison et al., 2009; Gray et 

al., 1999; Jonsson et al., 2007; Maliski et al., 2002). Informationen de fick av hälso- och 

sjukvården, förståelse för innebörden i behandlingsalternativen och tiden som fanns 

tillgänglig för beslutsfattande är andra faktorer som inverkar på val av behandlingsmetod 

(Appleton et al., 2015). En del upplever att det är bäst att följa läkarens råd om behandling 

(Gray et al., 1999; Roos, 2003). En del vill inte ens höra alla behandlingsalternativ, de vill 

bara få bort cancern med en gång (Davison et al., 2009; Krumwiede & Krumwiede, 2012; 

Moore & Estey, 1999). Andra vill avvakta med behandling då de upplever en rädsla för 

biverkningar som impotens och inkontinens (Appleton et al., 2015; Davison et al., 2009; 

Gray et al., 1999; Maliski et al., 2002). Detta har en del män hört från närstående som lider 

av dessa symtom (Davison et al., 2009). Hos männen överväger rädslan för att dö de 

eventuella komplikationer som behandling kan medföra (Davison et al., 2009; Gray et al., 

1999; Maliski et al., 2002; Moore & Estey, 1999). Det slutgiltiga beslutet tas i de allra flesta 

fallen av männen själva (Ervik & Asplund, 2012; Maliski et al., 2002; Moore & Estey, 1999). 

Andra tog beslut efter de konsulterat med sin partner (Gray et al., 1999; (Maliski et al., 2002). 

En del män har klart för sig redan vid första läkarbesöket efter diagnosbeskedet om vilken 

behandling de vill genomföra (Davison et al., 2009; Roos, 2003). En del tar kontakt med 

alternativmedicin angående behandling där de får natursupplement och mottog information 

angående kost och dess betydelse för att bekämpa cancer (Davison et al., 2009). 

Kunskapsbrist skapar otrygghet 

Kunskapsbrist skapar otrygghet handlar om hur mängden information under 

diagnosprocessen är avgörande för männens välbefinnande. Detta innefattar behöver mer 

information, sjukvårdspersonalen otydliga samt söker ytterligare kunskapskällor.  

Behöver mer information 

Männen upplever att de behöver ytterligare information om sin prostatacancer en tid efter 

dem fått diagnosen (Appleton et al., 2015; Davison et al., 2009; Ervik & Asplund, 2012; 

Gray et al., 1999; Moore & Estey, 1999; Sinfield et al., 2008). Den första perioden efter 

diagnos ses som en brant lärandekurva där de vill ha så mycket information om 

prostatacancer och relaterade behandlingar som möjligt (Davison et al., 2009; Gray et al., 

1999; Jonsson et al., 2007; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Maliski et al., 2002; Roos, 

2003; Sinfield et al., 2008). Männen upplever ändå svårigheter i att ta in ytterligare 

information direkt efter de fått cancer beskedet (Jonsson et al., 2007; Moore & Estey, 1999). 

En man vill även få förståelse för termer och språk som vårdpersonal använde sig av då det 

vill förstå de medicinska svåra termerna (Roos, 2003). De vill även finna de bästa läkarna 

för de behandlingsalternativ de undersöker (Roos, 2003). En del ser information som en 
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möjlighet att få kontroll och stabilitet i tillvaron (Jonsson et al., 2007; Krumwiede & 

Krumwiede, 2012).  

Sjukvårdspersonalen otydliga 

Överlag upplever männen informationen de får av vårdpersonal som otydlig och missvisande 

(Appleton et al., 2015; Ervik & Asplund, 2012; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Moore & 

Estey, 1999; Sinfield et al., 2008). Den kan ibland även vara motsägelsefull (Krumwiede & 

Krumwiede, 2012; Sinfield et al., 2008). Männen har läkaren som sin primärkälla av 

information (Davison et al., 2009; Gray et al., 1999; Jakobsson et al., 2013; Jonsson et al., 

2007; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Moore & Estey, 1999; Roos, 2003). De är inte 

enbart nöjda med den information de får av läkaren då den är alltför otydlig (Appleton et al., 

2015; Moore & Estey, 1999; Sinfield et al., 2008). En del får fel diagnos beskriven av läkaren 

som då ger dem en alltför mild version. Andra är ovetande om att de har cancer under 

diagnosticeringsprocessen fram tills dess att behandling ska genomföras (Sinfield et al., 

2008). Läkarna ger också ofta otydlig information till männen angående prover som tas och 

vad de egentligen innebär (Appleton et al., 2015; Moore & Estey, 1999; Sinfield et al., 2008) 

vilket får dem att känna sig oförberedda. En del har svårt att komma ihåg detaljer från 

muntlig information (Moore & Estey, 1999; Sinfield et al., 2008). Den otillräckliga 

informationen gör det svårt för männen att ställa frågor och ifrågasätta vården där läkaren 

ibland tar beslut åt dem (Sinfield et al., 2008). De uttrycker också ett missnöje över att 

läkarna är svårtillgängliga då de har ytterligare behov av information (Roos, 2003). Männen 

uttrycker en frustration mot vården och tycker den är bristfällig då de inte hittade deras 

prostatacancer i tid (Ervik & Asplund, 2012; Krumwiede & Krumwiede, 2012). De upplever 

ett minskat förtroende för hälso- och sjukvården och de känner sig nedvärderade då läkare 

och sjuksköterskor ger motstridig information (Krumwiede & Krumwiede, 2012). Männen 

efterfrågar en mer individualiserad konsultation baserat på deras unika tillvaro (Sinfield et 

al., 2008; Roos, 2003).  

Söker ytterligare kunskapskällor  

Överlag är männen som använder sig av flera kunskapskällor nöjda (Davison et al., 2009; 

Krumwiede & Krumwiede, 2012; Maliski et al., 2002; Roos, 2003). En del män söker efter 

ytterligare information via internet (Gray et al., 1999; Jonsson et al., 2007; Krumwiede & 

Krumwiede, 2012; Maliski et al., 2002; Roos, 2003). De upplever skriftlig information som 

positiv då det gör det lättare att komma ihåg och utifrån det materialet söka upp mer fakta 

på internet (Sinfield et al., 2008). En del män följer kändisar som drabbas (Maliski et al., 

2002). Männen kan uppleva svårigheter i att sortera ut vilken fakta som är trovärdig och inte 

angående prostatacancer och de tenderar att försköna sin cancer utifrån den information de 

får fram. Detta ger männen hopp för stunden och gör att de lättare kan fokusera sin 

uppmärksamhet på olika behandlingsalternativ (Maliski et al., 2002). En del söker ytterligare 

information om sjukdom och behandling från närstående som har erfarenheter av att drabbas 

(Gray et al., 1999; Jonsson et al., 2007; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Roos, 2003). Detta 

för att validera den fakta de hittar (Jonsson et al., 2007). Andra söker också ytterligare 

information via stödgrupper där de också kan diskutera de känslor de har och den fakta de 

finner via internet (Gray et al., 1999). De upplever att stödgrupper är stödjande, tryggande 

och ångestdämpande. Även om erfarenheterna är negativa innebär det en slags bekräftelse 

på att det ändå finns män som tagit sig igenom sjukdomen (Gray et al., 1999; Krumwiede & 

Krumwiede, 2012). Informationen från stödgrupper kan i vissa fall vara motsägelsefulla och 
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missvisande för männen De validerar istället kunskapen med en specialistläkare som ger 

dem klarhet i situationen (Gray et al., 1999). En del män får remiss till sjuksköterska som de 

upplever hjälper dem i jakten på svar angående information och val av behandlingsalternativ 

(Davison et al., 2009; Sinfield et al., 2008). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa mäns erfarenheter av att diagnosticeras med prostatacancer. 

Ett alternativ på metod skulle kunna varit en kvalitativ forskningsintervju vilket Danielson 

(2012) menar kan lämpa sig då syftet med studien är att öka förståelse om ett specifikt 

fenomen, vilket i detta fall är diagnosticering av prostatacancer. Den tid som fanns till 

förfogande bedömdes vara alltför kort och mindre lämplig för att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie av god kvalitét. Danielson (2012) framhåller att det är viktigt att ta hänsyn till 

tidsaspekten då en kvalitativ intervjustudie ska genomföras. Friberg (2012) menar att 

kvalitativa forskningsstudier också bidrar till en ökad förståelse om de sammanställs till en 

ny helhet. Tidsaspekten och den ökade förståelsen som en kvalitativ forskningsbaserad 

studie kan bidra till avgjorde valet av metod.  

 

Viss problematik kan finnas relaterat till det i regel stora utbudet av kvalitativ forskning som 

finns. Då främst för att det kan vara svårt att urskilja det väsentliga och specifika då det finns 

stor mängd forskning att välja ibland (Friberg, 2012). Initialt i urvalet konstaterades att så 

var fallet och det modifierades ganska tidigt med exklusionskriterier för att sortera bort 

irrelevant forskning.  De artiklar som inkluderades i studiens resultat var i vissa fall inte 

enbart av kvalitativ ansats. Om studierna inte har samma design kan trovärdigheten i arbetet 

minska enligt Henricson (2012). De har ändå valts då de uppfyller de uppsatta 

kvalitetskraven enligt Friberg (2012) granskningsmall och har ett kvalitativt innehåll.  

 

Fyra databaser användes i datainsamlingen som har en stor samling omvårdnadsrelaterad 

forskning. Flera databaser användes för att inkludera så mycket relevant forskning som 

möjligt som kan tänkas finnas inom området. Detta leder också till att öka studiens kvalitét 

och tillförlitlighet enligt Henricson (2012). De ursprungliga sökorden som användes utifrån 

studiens syfte gav ett ganska stort antal rimliga träffar. Ett sökord som kom fram relativt 

tidigt i den initiala sökningen var ordet coping som tillsammans med de ursprungliga 

sökorden gav en god mängd träffar på mäns erfarenheter. Detta sökord användes i nästan 

alla de slutgiltiga sökningarna som gjordes. Noggrannhet beaktades så att förförståelsen inte 

påverkade sökningen och analysen. Detta är enligt Henricson (2012) viktigt att diskutera och 

reflektera över innan en studie påbörjas för att det annars hade kunnat påverka objektivitet, 

tillförlitlighet och resultat. Författarna var bland annat noga med att inte använda sökord som 

på något sätt kunde vara erfarenheter som männen kunnat uppleva under sökprocessens 

gång.  

De gjordes inte någon begräsning angående artiklarnas nationella ursprung eller ålder då en 

bred syn på erfarenheter efterfrågades. Dock inkluderades bara artiklar från västvärlden. 

Detta gjordes för att göra studien mer tillämpbar i Svenska förhållanden då skillnader i bland 

annat tillgång till sjukvård och andra kulturer än den västerländska annars kunde påverkat 

resultatet. Prostatacancer är också vanligast i västvärlden där också Sverige inräknas. Valet 

att endast inkludera artiklar från västvärlden borde innebära att resultatet även går att 

applicera till Svenska förhållanden. Artiklarna kom mestadels från Storbritannien men också 
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från Sverige, Canada, Norge och Australien. Alla dessa länder har ett sjukvårdssystem som 

liknar Sveriges. Olika etniciteter förekom i studierna och vissa studier fokuserade på en viss 

etnisk grupp. Även om förekomsten av prostatacancer varierar mellan olika etniska grupper 

ansågs det inte påverka denna studies resultat. Överförbarhet innebär ifall resultatet går att 

överföra på andra situationer, grupper eller kontext och är något som bör diskuteras och 

redovisas enligt Wallengren och Henricson (2012). Resultatets överförbarhet till andra 

grupper och situationer kan endast fastslås av en läsare med liknande mängd kunskap om 

annan kontext än det som har studerats enligt Lincoln och Guba (1985). Därför lämnar 

författarna till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart.  

 

Faktorer som kan ha påverkat studiens resultat var inkluderingen av vissa artiklar som inte 

helt uppfyllde kvalitetskraven enligt Fribergs (2012) granskningsmall. Vissa artiklar hade 

otydlig metodbeskrivning eller oklar återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga 

utgångspunkter. Dock bedömdes informationen i dessa artiklar som värdefull då de ändå 

klart och tydligt svarade på studiens syfte. De flesta artiklarna uppfyllde dock en god kvalité 

och de kvarstående 12 artiklarnas data användes för analys.  

 

Författarna hade inledningsvis begränsade kunskaper om ämnesområdet men har båda 

arbetat med män som drabbats av prostatacancer. Det är svårt att helt utesluta förförståelse i 

forskning då förförståelse är en del av människans livsvärld som ligger i det undermedvetna 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Förförståelsens inverkan på arbetet begränsades i 

största möjliga mån genom öppen dialog och att konkretisera egen faktisk förförståelse enligt 

rekommendation av Henricson (2012). För att stärka trovärdighet och kvalitén i resultatet 

lästes först artiklarna enskilt. Därefter analyserades artiklarna gemensamt med hjälp av 

Fribergs (2012) modell vilket Henricson (2012) menar öka trovärdigheten i resultatet. När 

kategorierna framträtt granskade en forskare (M.S.) som inte tidigare varit involverad i 

analysarbetet mönstret som växt fram och klargöranden gjordes vilket Henricson (2012) 

menar kan stärka trovärdigheten. 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att männen upplever diagnosen som ett livsomvälvande besked 

och mår i regel sämre än innan beskedet kom. Detta är i linje med Rogers et al. (2008) studie 

som visar att individer upplever sig ha en betydande sämre hälsa än innan diagnosbeskedet 

kom, trots att de redan innan kan ha anat ett negativt besked (Rogers et al., 2008). Eriksson 

(1989) menar att hälsa kan upplevas trots potentiell sjukdom. En individ kan också uppleva 

en verklig ohälsa då objektiva dysfunktionella yttringarna har blivit bekräftade (Eriksson, 

1989). Ett symtom eller en sjukdom betyder inte att individen upplever en avsaknad av hälsa 

(Eriksson, 1996). Gadamer (2003) betonar liksom Eriksson (1989) att hälsa är individuell 

och pendlar beroende på individens unika erfarenhet och personlighet. Specifika reaktioner 

som chock, oro, förnekelse vid diagnosbesked kan enligt Greer (1991) även påverka 

utgången av sjukdomsförloppet. Den förlorade kontrollen av tillvaron som männen upplever 

kan delvis relateras till Erikssons (1994) förklaring av sjukdomslidande som utgörs av en 

andlig och en själslig del som präglas av skuld och skam. Männens skuldbeläggning är 

typiska tankar som representerar ett sjukdomslidande enligt Eriksson (1994). Även Sheilds 
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et al. (2015) menar att människor som får ett livshotande diagnosbesked blir mer medvetna 

om deras egen dödlighet vilket kan resultera i en rädsla för döden (Sheilds et al., 2015). 

Vårdlidande kan orsakas av just rädslor, osäkerhet och ensamhet. Livslidande kan också 

innebära en begränsning i det vardagliga livet (Eriksson, 1994). Den drastiska förändringen 

som männen upplever kan sedan bidra till en förändrad upplevd hälsa och påverka livstilsval 

och förhållningsätt till livet (Sheilds et al, 2015). En förlorad kontroll av kroppen och en 

upplevd dyster framtidstro är en form av hälsostörning som gör att individen börjar reflektera 

över sin egen hälsa (Eriksson, 1996).  

 

Shields et al (2015) konstaterar att individer får ett annorlunda perspektiv på livet då de 

drabbas av sjukdom och att den befintliga hälsan påverkar deras förhållningssätt till livet. 

Sjuksköterskan behöver enligt Birgegård och Glimelius (1998) ge utrymme åt existentiella 

frågor och hjälpa männen bearbeta sin sjukdom. Detta menar Travelbee (2006) kan uppnås 

genom att skapa en mellanmänsklig relation där sjuksköterskan i mötet ska uppmärksamma 

individen som en människa genom att se bortom de sjuka. En god kommunikation är en 

förutsätting för att skapa en mellanmänsklig relation. Detta kräver empati, genuint intresse 

och en god verbal kreativitet för att se möjligheter i alla kommunikationstillfällen som kan 

uppstå (Travelbee, 2006). Sjuksköterskan ska tänka på sitt kroppsspråk och uppvisa en 

tillåtande attityd genom lugna rörelser, ögonkontakt och eventuell beröring beroende på 

individens personlighet (Birgegård & Glimelius, 1998). Den mellanmänskliga relationen 

skapar en ömsesidighet där sjuksköterskan och den sjukdomsdrabbade kan dela sina innersta 

tankar, känslor och attityder (Travelbee, 2006).  

Av resultaten framgår att hantera sjukdomen är en krävande period och att männen initialt 

stänger ute omvärlden. Johnson och Klein (1994) konstaterar att individer med cancer i 

allmänhet reagerar utifrån upplevda förluster, exempelvis förlust av hälsa, kärlek, partner 

och livet som helhet (Johnson & Klein, 1994). Patienter som drabbas av cancer går igenom 

en kris efter att beskedet tagits emot där chockfasen präglas av overklighetskänslor och en 

naturlig avskärmning från omvärlden (Strang, 2006). Lavery och Clarke (1999) menar att 

många försöker undvika att tänka på sin sjukdom då detta är besvärande. Rädsla är något 

som präglar tillvaron vilket Johnson och Klein (1994) menar har att göra med oro för 

framtida behandlingar och att bli stympad. Det är en känsla av förlust av egenvärde och livet 

i helhet. Rädslan präglas av att cancern kontrollerar hela tillvaron och kroppen där 

vårdpersonalen i sin tur styr behandlingen. Detta kan medföra att en sjukdomsdrabbad 

individ kan känna maktlöshet vilket kan leda till försämrad förmåga att hantera sin sjukdom 

(Johnson & Klein, 1994). 

 

Den behövliga egentiden efter diagnos och oviljan att berätta för närstående initialt förklaras 

av Adami et al. (2006) som beskriver att män i regel skäms över att ha drabbats. Skam och 

skuld som männen beskriver är också en del i det själsliga och andliga lidandet. Eriksson 

(1994) menar att detta kan uppkomma vid allvarlig sjukdom. Skuld ger i sin tur uppkomst 

till lidande genom skuldbeläggning av sig själv (Eriksson, 1994). De närståendes betydelse 

för männen framhålls också av Reitan (2003b) som menar att närstående fungerar stärkande 

för deras copingförmåga. De närstående är en länk mellan det förflutna, nutid och framtid 

för mannen. Socialstyrelsen (2015) anger att likvärdig information bör ges av sjuksköterskan 

till närstående för att göra dem delaktiga då de är en del av männens vård. Sjuksköterskan 
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ansvarar också för att ge både patienter och närstående information om exempelvis 

sjukdomen i allmänhet och undersökningar (SFS 2010:659). Närstående utgör ett 

känslomässigt stöd till männen vilket ger en känsla av samhörighet och acceptans. Det 

känslomässiga stödet är samtidigt den viktigaste aspekten av det sociala stödet som kan ges 

av närstående och handlar om ett grundläggande behov hos en individ att känna trygghet i 

tillvaron (Langford, Bosher, Maloney, & Lillis (1997). Sjuksköterskan behöver enligt Reitan 

(2003b) identifiera hur männens sociala nätverk ser ut. Svaga sociala nätverk kan stärkas när 

det sociala stödet från närstående saknas. Sjuksköterskan kan också ge emotionellt stöd 

genom omvårdnad, empati och att visa tillit till individen (Hupcey & Morse, 1997; Langford 

et al 1997). Detta känslomässiga arbete kan beskrivas som att en känsla av relation utvecklas 

(Hupcey & Morse, 1997). Den stödjande relationen kräver inte ömsesidighet på samma sätt 

som det stöd som ges från individens närstående. Sjuksköterskan bör vara ett professionellt 

stöd för männen genom att bland annat att komma i tid och att hålla sina löften. Att 

sjuksköterskan ger ett professionellt stöd innebär också att finnas tillgänglig ifall 

känslomässigt behov av stöd finns (Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006). 

 

Av resultaten framgår det att kunskapsbrist skapar otrygghet där männen upplever sig ha en 

ofullständig informationsbas. Människor vill leva väl då de drabbas av en allvarlig sjukdom. 

De vill få en djupare insikt och förståelse för sin egen hälsa (Sheilds et al., 2015). Betydelsen 

av information betonas också av Fallowfield (2008) som menar att en välinformerad person 

med cancer har lättare att fatta beslut om behandling och uppleva ett ökat välmående. 

Birgegård och Glimelius (1998) menar att en bristfällig relation till sjukvårdspersonalen 

orsakar svårigheter i att ta emot och förstå information. För att stärka relationen till männen 

och hjälpa dem hantera sin sjukdom kan sjuksköterskan använda sig av humor som 

kommunikationsteknik (Beck, 1997). Humor kan även vara ångestdämpande och uppmuntra 

männen till att öppna upp sig om eventuella önskemål och om saker som oroar dem, vilket 

också då kan stärka relationen (Scholl, 2007). McQueen (2009) beskriver också att det är 

betydelsefullt för sjuksköterskan med enkel, rak och finkänslig kommunikation som är 

individanpassad. Rowlands och Callen (2013) menar att sjuksköterskan kan ge tydligare 

information genom att förbättra sin kommunikativa förmåga. Sjuksköterskan behöver ha en 

positiv inställning och attityd och reflektera över sin egna kommunikativa förmåga. De kan 

också påverka sin egen utveckling av den kommunikativa förmågan genom ställa krav på 

ledningen att få yrkesmässig handledning. Sjuksköterskor bör också implementera en god 

och säker dokumentation för att undvika att ge inkonsekvent information (Rowlands & 

Callen, 2013). Den kunskapsbrist som tydliggjordes i resultatet kan enligt Eriksson (1994) 

ha att göra med de hierarkiska strukturer som finns inom hälso- och sjukvården där 

sjukvårdspersonal har högre rang och upplevs vara de som bestämmer. Denna hierarki kan 

resultera i en kränkning av männens värdighet. En kränkning av värdighet kan medföra 

känslor att inte vara trodd. Detta kan orsaka ett lidande då männen varken vill eller ber om 

att få ytterligare eller tydligare information. Detta menar också Skorpen et al (2014) som i 

en studie fann att vissa män känner ett lidande, mindervärde och en ensamhet när de upplever 

sig vara lägst ner i hierarkin. 
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Slutsats 

Denna studie har bidragit med kunskaper om mäns erfarenheter av att diagnosticeras med 

prostatacancer. Resultaten påvisar diagnosbeskedet som ett livsomvälvande besked där 

männen initialt upplever en känsla av att vara frisk som sedan följs av en chock. För en del 

var diagnosen väntad. Männen genomgår efter det en krävande period fram till beslut om 

behandling fattas. Egentid behövs efter beskedet innan de berättar för närstående för att 

kunna hantera sin rädsla som påverkar behandlingsbeslutet. Information är avgörande för 

männens välbefinnande och de erfar en brist på kunskap under diagnosticeringsprocessen. 

De fyller sina kunskapsbehov med hjälp av flera informationskällor då de inte upplever 

sjukvårdspersonalen som enskild källa som tillräcklig då den ofta är bristfällig.  

Kliniska implikationer 

Resultaten i denna studie kan användas för att öka förståelsen för männens behov av 

information som de upplever i samband med prostatacancer. Män anser att det är viktigt med 

olika källor av information och individanpassad information och därför behöver också 

sjuksköterskor erbjuda detta. Sjukvårdspersonalen bör också vara medvetna om att männen 

kan behöva egentid för att smälta diagnos och det är då relevant att upplysa närstående om 

detta. Då närstående ses som betydelsefull i männens bearbetningsprocess av diagnosen kan 

de också inkluderas och användas av sjuksköterskan baserat på männens unika önskemål 

och behov. Fortsatta studier behövs för att undersöka sjuksköterskors men också närståendes 

perspektiv på problemet. Även denna patientgrupps förväntningar på sjuksköterskors 

information och stöd behöver undersökas. 
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Bilaga 1. Kvalitetsgranskningsmall (Friberg, 2012) 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta isåfall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är isåfall dessa formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

isåfall beskriven? 

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Hur argumenterar författarna? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden isåfall? 

 Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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Titel: From “Death 
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Heilemann, M. V., 

McCorkle, R. 

Tidskrift: Nursing 

Research 

Årtal: 2002 
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”Snabbkurs”, 

”Prostatacancer som en 
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Grounded theory 
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’’Diagnosen’’, ’’Hur 

prostatacancer och 

behandlingen påverkar det 

dagliga livet’’ och ’’att leva 
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Titel: African and Afro-

Caribbean men's 
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Fenomenologisk 

studie med 
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Titel: Presurgery 

experiences of prostate 

cancer patients and their 

spouses. 

Att beskriva män och 

deras partners 

erfarenheter av att 

diagnosticeras med 

Kvalitativ tematisk 

analys med semi-

strukturerade 

intervjuer av 34 

Resultatet strukturerades 

efter sex stycken 

huvudrubriker som 

reflekterar de teman som 

uppenbarade sig under 
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Författare: Gray RE; Fitch 

MI; Phillips C; Labrecque 

M; Klotz L 

Tidsskrift: Cancer Practice 
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Databas: CINAHL 
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tills operation. 

 

män med 
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intervjuerna. ’’Chocken av 

diagnos”, ”Kontakten med 
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och göra val”, 
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Hermeneutisk 

metod med 

intervjuer av 16 

män. 
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män som intervjuades 
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identifierades i 5 
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Titel: Dealing with a 

troublesome body: A 

qualitative interview study 

of men’s experiences living 

with prostate cancer treated 

with endocrine therapy 

Författare: Ervik, B., 
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metod med 

intervjuer av 10 
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DiCenso, A., Blythe, J. & 

Neville, A. J. Tidsskrift: 

Oncology Nursing Forum 

Publikationsår: 2011 

Databas: Academic search 

elite 

Att bättre förstå 

omfattningen av mäns 

behov av stödjande 

vård vid avancerad 

prostatacancer. 

Kvalitativ 

beskrivande 

forskningsmetod 

med semi-

strukturerade 

intervjuer av 29 

män. 

Deltagarnas upplevelser 

mynnade ut i tre kategorier 

som beskriver hantering och 

omvårdnadsbehov av sin 

avancerade prostatacancer: 

”De funktionella 

problemen”, ”behovet av 

information” och ”Den 

känslomässiga stressen”. 

Titel: Daily life and life 

quality 3 years following 

prostate cancer treatment 

Författare: Jakobsson, L., 

Persson, L. & Lundqvist, P. 

Att beskriva mäns 

upplevelser av livet 

med prostatacancer, 

från hälsorelaterad 

livskvalitet, salutogent 

Mixad metod där 6 

män intervjuades. 

Studiens resultat delades in i 

två huvudrubriker där 

kvantitativa data först 

redovisades följt av 

kvalitativ data. Här 



 

 

 

Artikel Syfte Metod Resultat 

 

Tidsskrift: BMC Nursing 

Publikationsår: 2013 

Databas: Swepub 

perspektiv och 

komplettera kvantitativ 

data med en kvalitativ 

beskrivning. 

mynnade männens 

erfarenheter om sjukdomen 

ut i fyra underkategorier: 

”Att ha återtagit det dagliga 

livet”, ”Att nu ha accepterat 

de fysiska begräsningarna”, 

”Ha omfattande minnen av 

omständigheterna kring 

diagnosen” och ”Att ha en 

unik sjukdomshistoria”. 

 


