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Sammanfattning: Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen som drabbar 

unga män i åldern 15-40 år. Syftet med studien var att belysa 
unga mäns upplevelser av att drabbas av testikelcancer. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie där 15 vetenskapliga 
artiklar analyserades. Att få diagnosen cancer upplevs ofta som 
en förlust av kontroll då de flesta män lever i tron om att inget 
ont skulle kunna drabba dem. Resultatet visade att de flesta 
männen hade en stor okunskap om sjukdomen. Tabu förenat 
med okunskapen som föreligger sjukdomen kan vara en 
bidragande orsak till att många män dröjer med att uppsöka 
sjukvård. Bättre mental hälsa upplevdes av de män som hade 
förhållande, fast jobb och högre utbildning i jämförelse med de 
vilka inte hade det. Sjukdomen förändrade synen på livet hos en 
stor andel av männen, då familj och andra nära relationer 
värderades högre än tidigare. Det behövs mer information och 
undervisning om sjukdomen och testikulär självexamination för 
unga män i samhället. 
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Abstract: Testicular cancer is the most common cancerdisease that strike 

young men in the age of 15-40 years old. The aim of this study 
was to illuminate men’s experience of suffering due to testicular 
cancer. The study was carried out as a literature study where 15 
scientific articles were analyzed. To get the diagnosis cancer 
often experiences as a loss of control because most men has a 
belief that nothing bad could ever happen to them. The result 
shows that most men had little knowledge about the disease. The 
taboo combined with the lack of knowledge that exists with the 
disease could be a contributing cause why many men hesitate to 
seek medical attention. A better mental health experienced by 
those men who were in relationships, with employment and 
higher education in comparison with those who weren’t. The 
disease changed the outlook on life for a lot of men, family and 
other close relationships had a greater value than before. There 
is a need for more information and education about the disease 
and testicular self-examination for young men in our society.  
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Inledning 
Testikelcancer är en relativt okänd sjukdom men är samtidigt den vanligaste 
cancersjukdomen som drabbar unga män (Almås & Gjerland, 2004; Järhult & Offenbartl, 
2006). Även om prognosen för överlevnad är god dör ändå människor, och de som botas 
kan få kroppsliga men och riskerar psykisk ohälsa, infertilitet och impotens (Edqvist, 
2007). De som drabbas är i yrkesverksam ålder och i starten till att bilda familj. Därför är 
det av stor vikt att ta reda på vilka upplevelser och känslor de drabbade männen 
genomgår. Detta kan ge sjuksköterskor en grund att stå på för att kunna stötta patienterna 
och hjälpa dem att återgå till sitt normala liv efter diagnosen testikelcancer. 
 

Bakgrund 
Av de som får diagnosen testikelcancer är 70 procent av de drabbade männen i åldrarna 
20 till 40 år (Almås & Gjerland, 2004; Järhult & Offenbartl, 2006). I Sverige 
diagnostiseras uppskattningsvis 300 män med testikelcancer varje år, vilket utgör ungefär 
en procent av det totala antalet cancerdiagnoser hos svenska män (Edqvist, 2007). 1985 
uppskattades att ungefär 4/100 000 av de svenska männen drabbades av testikelcancer 
(Cedermark & Cohn, 2008). Denna siffra har ökat med cirka två procent varje år och 
2005 var incidensen 5/100 000. Statistiken visar att fler män drabbas i våra två nordiska 
grannländer Norge och Danmark, medan Finland har färre drabbade. Behandlingen av 
testikelcancer har utvecklats och förbättrats mycket under de senaste decennierna och 
idag ser prognosen väldigt ljus ut för de drabbade då överlevnadsprocenten ökat från 
ungefär 10 till 90 (a.a.).  

Testikelcancer startar nästan alltid i en könscell, där cellerna börjar dela sig okontrollerat 
(Edqvist, 2007). Till slut så har cellerna växt till sig till en mängd samlade celler, en 
tumör. Testikelcancer delas in i två, till antalet lika stora, grupper (Edqvist, 2007). 
Seminomtypen drabbar framförallt män mellan 30 och 45 år, medan den andra typen, 
non-seminom, oftast drabbar män mellan 20 och 30 år. Den senare är också den mest 
aggressiva och kan snabbt sprida sig via lymfbanorna och ge metastatser i andra organ. 

Orsaken till testikelcancer är inte helt känd men samband kan ses med olika faktorer, som 
till exempel kryptorchism, det vill säga då testikeln inte kommit ner till pungen utan 
stannat i bukhålan (a.a.). Detta är något som oftast upptäcks hos de drabbade pojkarna i 
tidig ålder, och åtgärdas då genom operation. Dessa pojkar har ändå en ökad risk för 
testikelcancer senare i livet. Forskning visar också på att det finns andra faktorer som kan 
spela in, såsom till exempel hereditet (Cedermark & Cohn, 2008).  

Upptäckten av testikelcancer görs oftast av mannen själv, eller i vissa fall hans partner 
(Edqvist, 2007). En förstorad eller svullen testikel är det vanligaste tecknet på sjukdomen. 
Testikelcancer kan av en del män upplevas som en fysisk tyngdkänsla i pungen. Ofta kan 
mannen också känna förhårdnader på pungkulan. Smärta är inget definitivt symtom på 
testikelcancer, men för en del är detta det första tecknet. Om cancern har spridit sig via 
lymfsystemet kan en fysisk smärta likt den vid ischias uppstå, detta kan då vara tecken på 
metastasering.  
Första steget i ledet för att ställa diagnosen testikelcancer är att palpera testikeln, och om 
läkaren misstänker en eventuell tumör skickas patienten vidare på ultraljudsundersökning 
(Järhult & Offenbartl, 2006). En svullen testikel betraktas alltid som cancer tills dess att 
undersökningar klargjort att så ej är fallet.  
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Genom ultraljud kan testikelcancern med största sannolikhet identifieras eller eventuellt 
uteslutas genom differentialdiagnos, såsom till exempel hydrocele eller andra 
skrotumproblem (Nilsson, Henriksson, & Andersson, 1998). Om oklarhet fortfarande 
råder efter ultraljudsundersökningen så är en operation oundviklig. När diagnosen 
testikelcancer väl är satt så utförs alltid en orkiektomi, vilket innebär att den sjuka 
testikeln opereras bort (a.a.). Utifrån varje sjukdomstillstånd bestäms därefter huruvida 
patienten ska behandlas med strålbehandling eller cytostatikabehandling. Detta beror på 
vilken typ av cancerform patienten har och hur långt framskriden sjukdomen är, med 
eventuella metastaser. Tumörmarkörer används för att kontrollera ifall cancern har 
metastaserat (Edqvist, 2007). Dessa ämnen produceras av tumören och finns i blodet och 
gör det möjligt att kontrollera hur behandlingen går. Är nivåerna höga trots 
cytostatikabehandling har tumören spridit sig. Dessa markörer kallas AFP 
(alfafetoprotein) och HCG (Humant Choriongonadotropin), (Edqvist, 2007; Almås & 
Gjerland, 2004). 
En orkiektomi av den drabbade testikeln behöver inte leda till ett försämrat sexliv 
eftersom den friska testikeln som fortfarande finns kvar producerar tillräckligt med 
testosteron (Edqvist, 2007). Även i de, ovanliga, fall där båda testiklarna måste opereras 
bort kan ett normalt sexliv bibehållas genom att den drabbade mannen erhåller 
testosterontillskott.  

Efter cytostatikabehandlingen är mannen tillfälligt steril, men spermieproduktionen 
återkommer oftast och efter ett par år kan den vara normal igen (Edqvist, 2007). Det finns 
dock de som aldrig återfår sin spermieproduktion och blir sterila resten av livet. Enligt 
Solit och Munster (2003) kommer 20–30 procent av patienterna som behandlas med 
cytostatika att få bestående men som till exempel infertilitet och retrograd ejakulation. Då 
man inte kan veta vilka personer som blir sterila är det viktigt att patienten erbjuds att få 
sin sperma nedfryst för en eventuell provrörsbefruktning senare i livet (Edqvist, 2007). 
Om tumören, även efter cellgiftsbehandlingen, metastaserar via lymfbanorna kan ett 
kirurgiskt ingrepp vara nödvändigt (Almås & Gjerland, 2004; Edqvist, 2007). 
Lymfknutorna avlägsnas då genom en så kallad retroperitoneal körtelutrymning. 
Nervtrådar kan under detta ingrepp i värsta fall skadas och patienten riskerar därmed att 
bli steril och/eller impotent.  

Att som man få diagnosen cancer kan upplevas som förlust av kontroll, då många män 
har en upplevelse av att något ont aldrig skulle kunna drabba dem (Sandén, 2000). Ett 
cancerbesked innebär också, enligt Carlsson (2005), en förlust av mycket som ses som 
självklart hos en frisk människa, såsom till exempel autonomi och kraft. För många män 
ses sjukdom som ett tecken på svaghet, och kan vara en orsak till att man inte pratar om 
eventuella kroppsliga förändringar med andra män, i synnerhet inte om sådana som gäller 
könsorganet (Sandén, 2000). I och med att ämnet är tabubelagt så är få män medvetna om 
sina kroppar och besitter de kunskaper som krävs för att kunna utföra en 
självundersökning av sina testiklar, därmed finns stora risker för att cancern upptäcks för 
sent. En sjukdom av det här slaget kan kännas hotande mot den mansbild som många 
män har, där mannen är stark och självständig. 
Misstanken om en eventuell testikelcancer leder till en stor oro för livet och framtiden 
(Carlsson, 2005; Edqvist, 2007). Men när den drabbade mannen väl får diagnosen kan det 
psykiska lidandet lindras på grund av att ovissheten ofta är värre än vetskapen. Trots att 
de allra flesta med diagnosen testikelcancer blir helt botade, så kan sjukdomen leda till 
konsekvenser där dessa främst yttrar sig i form av ett psykiskt lidande. 
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Trots att lidandet är en subjektiv upplevelse finns det en viss sorts karaktäristika för 
begreppet (Jahren Kristoffersen, 2002). De gemensamma nämnarna i lidandets karaktär 
är att en lidande människa befinner sig i en situation där han/hon har förlorat eller riskerar 
att förlora något värdefullt som anses vara väsentligt för personen i frågas välbefinnande. 
I vår del av världen är lidande ofta förknippat med faktorer som förlust av hälsa, 
kroppsliga funktioner, utseende, arbete, värdighet, autonomi eller nära och kära. Vad som 
än ligger till grund för lidandet så är det knutet till en upplevelse av inre smärta, 
förtvivlan, apati, skam, sorg och ensamhet. 
Behandlingen som patienten genomgår för att bota testikelcancer är tuff och sliter mycket 
på honom både fysiskt och psykiskt (Edqvist, 2007). Biverkningarna av 
cytostatikabehandlingen varierar från person till person (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2001). De vanligaste biverkningarna av cytostatika är illamående och 
kräkningar. Alla cytostatika kan framkalla illamående, men detta betyder inte att alla 
patienter upplever detta symtom. Andra biverkningar cytostatika kan ge är håravfall, 
svaghet och trötthet i muskler, hudpåverkan, lungpåverkan och ödem, men behandlingen 
kan också ge effekter som minskad sexlust, erektionsproblem och sterilitet. Utöver de 
upplevelser patienten kan genomlida av de nyss nämnda biverkningarna har det 
framkommit att patienter under cytostatikabehandling även kan uppleva kognitiva besvär 
som yttrar sig främst som koncentrations- och minnessvårigheter.  

Tumörer kan också bekämpas med hjälp av strålning (Almås, 2004; Degerfält, 1998). Det 
används i både kurativt och palliativt syfte. De biverkningar som kan uppkomma 
behandlas utifrån varje enskilt symtom och dessa försvinner oftast i samband med att 
behandlingen upphör. Dessa biverkningar kan vara trötthet, muntorrhet, illamående, 
kräkningar, diarré, håravfall, hudreaktioner, aptitlöshet och sväljsvårigheter etcetera. 
Strålningen kan också påverka sexualiteten genom minskad lust, erektionsproblem och i 
värsta fall även sterilitet eftersom spermieproduktionen minskar fatalt. Produktionen kan 
återhämta sig men det är viktigt att nedfrysning av sperma erbjuds. 

När behandlingen är över väntar en period på fem år med uppföljningar och 
undersökningar för att kontrollera att recidiv inte uppstår (Sandén, 2000). Dessa görs i 
olika intervaller beroende på hur lång tid som patienten varit sjukdoms- eller symtomfri. 
Kontroller av tumörmarkörer och olika röntgenundersökningar genomförs för att 
kontrollera att sjukdomen håller sig i schack. Denna period är många gånger fylld av en 
ökad oro och rädsla hos patienten för att sjukdomen ska återkomma. 

Att förlora en testikel är för många män traumatiskt och förenat med en 
overklighetskänsla (Edqvist, 2007). Själva cancern eller orkiektomin leder i sig inte till 
impotens (Sandén, 2000). Dock kan mannens erektionsförmåga påverkas av den negativa 
sinnesstämningen han befinner sig i, perioden efter sjukdomen. Att lida risk för att bli 
infertil är påfrestande och kan leda till ett kraftigt psykiskt lidande eftersom de flesta 
drabbade är unga och i en ålder då tankar på att bilda familj och skaffa barn är 
överhängande. Det har visat sig att många av de män som lever i ett stabilt monogamt 
förhållande upplever att detta stärkts efter sjukdomen (a.a.). Däremot upplever 
singelmännen svårigheter att inleda förhållanden då det finns en oro för att deras 
eventuella sterilitet ska uppdagas av deras framtida partner. Många män kan under 
cellgiftsbehandling och efter kirurgiskt ingrepp uppleva en minskad känsla av 
maskulinitet, på grund av nedsatt eller utebliven sexuell förmåga. En del män kan också 
en lång tid efter sjukdomen känna sig oattraktiva och asexuella inför sin livskamrat. 

Att få diagnosen cancer är traumatiskt och leder alltid till en personlig kris för patienten. 
Testikelcancer botas oftast om den upptäcks i ett tidigt stadium men är förknippad med 
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ett stort lidande, då den oftast drabbar yngre män. Då ämnet är en aning tabubelagt och 
upplevelsen subjektiv kan det vara svårt att förstå hur patienten uppfattar sin sjukdom och 
ser på sin framtid. Därför vill vi, genom att kartlägga unga mäns upplevelser av att 
drabbas av testikelcancer, förbättra kunskapen hos vårdande personal. 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa unga mäns upplevelser av att drabbas av 
testikelcancer.  
 
Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Datainsamling 
Sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och 
PsycINFO. För att få rätt artiklar som var kopplade till syftet användes flera sökord 
såsom testicular neoplasm, testicular cancer, nurs*, experienc*, perceptio*, support, 
diagnosis, psychological, patients experience och young men. I sökningen i Cinahl 
användes thesaurer och i PubMed användes MESH-termer och termen för testikel cancer 
är i dessa databaser testicular neoplasms.  I databasen PsycINFO användes testicular 
cancer då den termen gav mer relevanta sökträffar. En manuell sökning genomfördes 
efter att ett reportage om testikelcancer lästs i tidskriften vårdfacket där det hänvisades till 
en vetenskaplig artikel som sedan söktes, hämtades och granskades på samma sätt som de 
övriga artiklarna. Då det gäller söktermerna experienc* och perceptio* användes dessa då 
det bäst beskriver engelskans ord för upplevelse. Ordet upplevelse används inte på 
samma sätt i engelska språket som det gör i det svenska och någon direkt översättning på 
ordet existerar ej. För att anpassa sökresultatet till syftet limiterades sökningarna. 
Resultatet av artikelsökningen redovisas i bilaga I  
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innehålla abstrakt, inte vara utgivna tidigare 
än år 1999 samt motsvara litteraturstudiens syfte. Dessutom användes begränsningar i 
sökningarna som innebar att enbart artiklar som var vetenskapliga och på engelska, och 
innefattade endast män i åldrarna 19-44 inkluderades. 
Vi fann ett antal artiklar med nära anknytning till ämnet, men då de fokuserade på 
anhörigas upplevelser av sjukdomen eller var rent medicinska exkluderades dessa för att 
de inte låg inom ramen för vårt syfte.  
 
Databearbetning 

Sökningarna resulterade i totalt 19 artiklar varav 2 exkluderades på grund av att de var 
review artiklar. De 17 artiklarna som återstod (9 kvalitativa och 8 kvantitativa) lästes av 
samtliga gruppmedlemmar översattes och sammanställdes samt granskades med hjälp av 
granskningsmallarna av Carlsson & Eiman, (2003) för att gå vidare till andra urvalet. I 
urval två så exkluderades ytterligare 2 artiklar då de inte uppfyllde de uppsatta 
inklusionskriterierna. Totalt användes 15 vetenskapliga artiklar i resultatet. 

Resultatet av artikelgranskningen redovisas i bilaga II 
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Resultat 

Upptäckten av en förändring i en testikel ledde, enligt Brodsky (1999), för de flesta män 
till en känsla av att deras vanliga livsrytm upphörde. Den första upplevelsen av en fruktan 
för döden byttes snabbt till ett slags chocktillstånd och förnekande, vilket tillslut övergick 
i en känsla av förtvivlan. 

Det tabu som råder kring sjukdomen och det manliga könet kan vara en bidragande orsak 
till mäns stora okunskap om sin egen kropp och testikulär självexamination vilket leder 
till en försening av att söka hjälp som kan resultera i att cancern upptäcks för sent 
(Vasudev, Joffe, Cooke, Richards & Jones, 2004). I en studie av Rudberg, Nilsson, 
Wikblad & Carlsson, (2005)  om testikulär självexamination som genomfördes på 
svenska manliga gymnasieelever avslöjades det att de flesta av dem inte hört talas om 
testikelcancer eller testikulär självexamination. De som dock hade hört talas om 
testikelcancer hade fått informationen via massmedia. Överlag var kunskapen om 
sjukdomens symtom väldigt begränsad och de hade heller aldrig undersökt sina testiklar. 
De tyckte dock att testikelcancer var en allvarlig sjukdom och att det var något som de 
var rädda för att få. Att den drabbade testikeln tas bort genom operation var också något 
som bara 40 procent av deltagarna i studien hade vetskap om (a.a.). I de fall där männen 
hade sökt hjälp ganska fort hade de utfört självexamination och då funnit en förstoring, 
knutor eller smärtor i testikeln (Chapple, Ziebland, & McPherson, 2004b). Att dessa män 
utförde en självexamination berodde på att de hade fått information om hur man ska göra, 
antingen genom broschyrer på vårdcentraler eller genom media. I vissa fall påverkade 
anhörigas egna erfarenheter av cancersjukdom och gjorde dem medvetna om problemet. 
Enligt O´Brien, Hunt, & Hart, (2005) väntade oftast män med att söka hjälp av 
sjukvården så länge som möjligt. Efter att ha upptäckt en knöl eller annan förändring i en 
testikel hade de flesta männen till en början ingen brådska att uppsöka läkarvård 
(Brodsky, 1999). En vanlig åsikt, hos framförallt yngre män, var att mannen ska vara stor 
och stark och kunna uthärda smärta (O´Brien et al. 2005). Män ville inte söka hjälp i 
onödan med risk för att verka omanliga, utan det var först accepterat då de var svårt 
skadade, sjuka eller blev tvingade av en anhörig att göra det. Om det uppkom något 
synligt symtom, eller försämring av ett redan befintligt symtom, eller något som 
påverkade den sexuella funktionen var det dock lättare för männen att uppsöka läkare 
(O´Brien et al. 2005; Strauss, 2004). Enligt Chapple et al. (2004b) berodde den 
avvaktande attityden mot att söka hjälp på att män inte ville uppfattas som 
hypokondriska. Detta kunde uppfattas som omanligt då män inte skulle vara svaga eller i 
behov av hjälp. Studien visade att män kunde vänta i veckor, eller i vissa fall månader, 
från det att symtomet uppkommit till det att de uppsökte läkare. Anledning var oftast att 
de inte hade känt någon uppenbar förändring i testikeln, så som till exempel en knöl eller 
smärta, och då saknades synliga symtom. Men även i de fall då det uppstått en märkbar 
förändring i testikeln kunde det dröja innan de sökte hjälp, på grund av olika 
försvarsmekanismer som förnekelse eller att de helt enkelt tyckte att det var generande. 
Många män upplevde det jobbigt att gå till läkaren och utföra själva undersökningen, då 
det upplevdes som generande att blotta sig inför en främmande person och låta denna ta 
på och undersöka mannens mest privata delar (Strauss, 2004). Det underlättade för många 
om läkaren var en man och om de haft kontakt med honom sedan tidigare. En del män 
avvaktade med att söka hjälp på grund av rädsla för att själva undersökningen skulle vara 
smärtsam, för andra var deras egen misstanke om cancer anledning till att inte söka hjälp, 
då de inte ville få sina farhågor bekräftade (Chapple et al. 2004b). 
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När männen väl fått diagnosen testikelcancer upplevde de starka känslor av rädsla och 
dödsångest (Strauss, 2004). Testikeln är starkt förknippad med det maskulina och många 
gånger höll männen tyst för sin omgivning om att det var testikelcancer som drabbat dem 
då de upplevde en känsla av att vara omanliga. De kände också att de inte ville prata med 
andra män om sjukdomen för att de var rädda att de inte skulle förstå, samt att det är inget 
som män pratar om (Gurevich, Bishop, Bower, Malka, & Nyhof-Young, 2003). 
Det framkom att de män som befann sig i fasta relationer med en partner upplevde sig 
stöttade vilket hjälpte dem att hantera upplevelserna av sin sjukdom och orkiektomin 
(Sheppard & Wylie, 2001; Tuinman, Hoekstra, Fleer, Sleijfer, & Hoekstra-Weebers, 
2006). Enligt Tuinman et al. (2006) fanns ingen skillnad i mängden stöd för män som 
hade partner under sjukdomsförloppet, de som skaffat partner efter eller de som var utan 
partner. Däremot upplevdes kvaliteten av stödet sämre hos singelmännen. Författarna 
drog därmed slutsatsen att stödet från en partner är den mest effektiva för att förbättra den 
mentala hälsan hos män som överlevt testikelcancer. Dock visade det sig i Fegg, Gerl, 
Vollmer, Gruber, Jost, Meller och Hiddemanns (2003) studie att drygt 86 procent av 
männen upplevde ett stort stöd från de närstående under sjukdomsförloppet. Det 
rapporterades också att de män som var i ett förhållande när de fick diagnosen upplevde 
bättre självförtroende och bättre mental hälsa än de män som var singlar eller ingått 
förhållande först efter sjukdomsförloppet. Fleer, Hoekstra, Sleijfer, Tuinman och 
Hoekstra-Weebers (2006a) stärkte denna slutsats då också denna studie kom fram till att 
de män som levde i ett förhållande och hade arbete upplevde bättre mental hälsa en tid 
efter sjukdomen än de män som inte hade det. 
Att det endast var en liten del av männen som upplevde en starkt försämrad mental hälsa 
efter sjukdomen framkom också i en studie av Fleer, Sleijfer, Hoekstra, Tuinman, Klip 
och Hoekstra-Webers (2006b) där det rapporterades att endast 13 procent av männen 
upplevde ett cancerrelaterat lidande, medan 48 procent inte upplevde något lidande alls. I 
en annan studie, gjord av Dahl, A.A., Haaland, Mykletun, Bremnes, Dahl, Klepp, Wist, 
och Fosså (2005), framkom det att ungefär 20 procent hade uttalade ångestsyndrom och 
10 procent hade en fastställd depression. Fleer et al. (2006b) visade också på ett högre 
psykiskt lidande hos yngre män samt hos män med lägre utbildning, utan partner och de 
som var arbetslösa, något som stöddes av Dahl, A.A. et al. (2005). Däremot hittade man 
inga samband mellan olika typer av behandling och lidande. Efter intervjuer med de män 
som upplevt ett kraftigt lidande framkom att de upplevde hela cancerprocessen, med 
orkiektomi och cytostatikabehandling, som mer skräckfylld och med mer biverkningar än 
den grupp män som efter sjukdomen rapporterade en bra mental hälsa. Detta stöddes av 
Fleer et al. (2006a) som drog slutsatsen att det fanns ett samband mellan mental hälsa och 
negativa livshändelser. 

De flesta av männen var tvungna att genomgå en retroperitoneal lymfkörtelutrymning och 
sedan också en period av cytostatikabehandling, vilket ledde till en ökad ångest (Brodsky, 
1999). En kort tid efter orkiektomin lades patienten in för lymfoperation. Alla männen 
rekommenderades att lagra spermier, då denna operation innebar risker för patientens 
framtida ejakulationsförmåga. Alla männen valde att genomföra detta, men i läget de 
befann sig i upplevdes infertilitet som ett billigt pris att betala för att få behålla livet. 
Informanterna uttryckte hopp om att fertiliteten skulle komma tillbaka, men var ändå 
medvetna om att de offrat fertilitet mot liv, något som de flesta i den situationen 
accepterade. Många män upplevde dock att de fick stressa fram ett beslut om att lagra 
sperma, i ett skede där de redan var överhopade med information och känslor och 
fortfarande i chock efter att de fått sin diagnos (Chapple, Salinas, Ziebland, McPherson, 
& Macfarlane, 2007). Att inte kunna få erektion kunde ses som ett misslyckande för en 
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man och i kombination med att få en testikel bortopererad kunde en förändrad sexuell 
förmåga och förlorad reproduktivitet leda till en negativ påverkan på mannens maskulina 
identitet (Gurevich et al. 2003).  
Männen rapporterade om en bristfällig information inför den retroperitoneala 
lymfkörtelutrymningen vilket ledde till att de var dåligt förberedda på vad som väntade 
dem när de vaknade upp (Brodsky, 1999). Det postoperativa uppvaknandet involverade 
upplevelser som närmast kunde beskrivas som ett känslomässigt övergrepp. Ett flertal 
män berättade om hur det var att vakna upp med smärta, slangar i olika delar av kroppen 
och hemska upplevelse av att vakna upp i respirator utan att kunna andas själv: 

”I wish someone had told me what the recovery room is all about. I woke up and thought, 
Oh my god, I´m dying!” (Brodsky, 1999 s. 70) 

De män som var tvungna att fortsätta med cytostatikabehandling fick också känna på 
behandlingens baksida. Biverkningar som kraftigt illamående, fatigue, håravfall, viktras 
och dödsångest ledde till en försämrad mental hälsa för männen: 
”The chemo was devastating. I didn´t have anybody see me except for my wife... I was 
emaciated... I didn´t want to be perceived that way... It´s a horror.” (Brodsky, 1999 s. 
70) 

I studien av Tuinman, et al. (2006) framgick det att de som hade partner under 
sjukdomsförloppet upplevde att deras förhållande hade stärkts, medan det i studien av 
Sheppard & Wylie, (2001) framkom att sjukdomen hade tärt på förhållandet initialt. 
Några av personerna sade sig dock saknat terapi och att de kunde ha haft fördel av att få 
medverka i samtal för att bättre hantera den nya situationen. De hade fått 
informationsbroschyrer innan operationen, men de kunde inte komma ihåg att de fått 
muntliga råd eller information om sin sexuella funktion. 
De män som levde i nära och kärleksfulla förhållanden kunde enligt Brodsky, (1999) 
uppleva att perioden med cytostatikabehandling gav positiva effekter och var upplyftande 
för relationen: 

”I remember my brother rubbing and kissing my bald head and I thought, 'that was the 
first time my brother ever kissed me... 'It´s been one of the highlights of having been ill.” 
(Brodsky, 1999 s. 71) 
Enligt Sheppard & Wylie, (2001) visade det på att män som levde i ett fast förhållande 
med en partner inte kände sig mindre maskulina efter sin sjukdom. De hade inte heller 
fått minskat sexuellt intresse och inte heller problem att få erektion eller att bibehålla den.  

Ungefär 10 procent av männen menade att de upplevde mycket negativa erfarenheter 
efter cancersjukdomen (Fleer et al., 2006a). De vanligaste negativa upplevelserna yttrade 
sig i att de kände sig mer sårbara och att de hade förlorat kontrollen över sitt liv, en 
förstärkt känsla av ångest och rädsla för framtiden vilket också ledde till att de kände sig 
mindre tillfredställda med livet. Efter behandlingen, när det var dags att återuppta sitt 
vanliga liv igen, upplevde en del av männen att de fortfarande var förföljda av en rädsla 
för återfall eller att de led av minnen från cancerupplevelsen (Brodsky, 1999). Dock 
uttryckte de flesta av männen känslor av lättnad och upprymdhet på grund av deras 
återvunna hälsa, och de menade också att de såg på livet på ett något annorlunda sätt än 
innan sjukdomen. De värderade nu sina nära relationer högre än till exempel karriären 
och de försökte också leva sitt liv med mer spontanitet än tidigare. Detta framkom också i 
studien av Fleer et al. (2006a) där närmare 60 procent av männen menade att de hade fått 
en mer eller mycket mer positiv syn på livet med nya värderingar och prioriteringar. 
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Detta togs också upp av Brodsky, (1999), där de flesta av männen i studien upplevde att 
de förändrats under sjukdomstiden till att bli mer känslomässiga och kärleksfulla 
gentemot sin omgivning.  

Efter en orkiektomi upplevde vissa av männen en rädsla för att inte längre känna sig 
maskulina vilket hotade deras självbild (Chapple & McPherson, 2004a). En tredjedel av 
männen i en annan studie valde att ha protes medan de resterande inte var oroade för 
utseende- eller maskulinitetsproblem (Brodsky, 1999). Enligt Chapple & McPherson, 
(2004a) valde många män av olika anledningar att inte operera in en protes då de inte 
kände något behov av att ha två testiklar. Varken de eller deras partner kände någon 
större skillnad. De upplevde sig som trygga i sig själva och kände sig som innan 
orkiektomin. Även en del läkare avrådde vissa män från att operera in en protes då det 
fanns en risk för infektioner. De som valde att operera in en protes hade en önskan av att 
vara normala och en osäkerhet på sin maskulinitet och kroppsuppfattning. En protes 
skulle kunna göra att mannen slapp förklara för en framtida partner om vad som skett 
(Chapple & McPherson, 2004a). Oftast skulle beslutet tas i hast och de fick inte så 
mycket betänketid för sitt val, något som ibland kunde bli fel i det långa loppet. Många 
män ångrade att de valt att sätta in en protes eftersom de upplevde att den inte kändes 
naturlig eller att det uppsod postoperativa komplikationer. 
 
Diskussion 
 

Metoddiskussion 
För att finna information utgicks det från en grundfrågeställning som löd, hur upplever 
unga män det att drabbas av testikelcancer? Utifrån den frågeställningen skapades ett 
antal sökord som utgjorde grunden i litteratursökningen. Orden var testikelcancer, unga 
män, stöd, omvårdnad, diagnos och upplevelse. Då den forskning som redan gjorts på 
ämnet är tillräcklig för en sammanställning är en litteraturstudie den bästa metoden för att 
ta reda på hur unga män verkligen upplever det att få diagnosen testikelcancer. Dubletter 
av artiklar återfanns i ett flertal sökningar vilket kan visa på styrka i sökningarna.  

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa unga mäns upplevelser av att drabbas av 
testikelcancer. Analysen bygger på 15 artiklar, varav 8 kvantitativa och 7 kvalitativa. Alla 
artiklar lästes av samtliga gruppmedlemmar för att undvika feltolkningar. Artiklarna 
granskades sedan enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmallar för vetenskapliga 
artiklar. Enligt mallarna granskades artiklarna utifrån deras syfte, urval, metod, resultat 
och diskussion. Efter granskningen räknades poängen ihop och gav en totalpoäng som 
omvandlades till olika grader beroende på deras kvalité. Studien innefattar totalt 15 
artiklar varav 12 var av grad I och 3 av grad II. Artklarna som inkluderades i resultatet 
kom från västerländska länder dessa var Nederländerna, Norge, Kanada, Storbritannien, 
Sverige, Tyskland och USA. Detta skulle kunna ses som en svaghet till studien eftersom 
artiklarna endast speglar den västerländska kulturen. De var publicerade de senaste 9 
åren, vilket gav aktuell data till resultatet. Artiklarna var skrivna på engelska eftersom 
artiklar på andra språk exkluderades på grund av bristande språkkunskaper. Resultatet av 
studien kunde eventuellt varit annorlunda om dessa artiklar hade kunnat tolkas och 
översättas.  
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Eftersom testikelcancer är en aggressiv sjukdom som utvecklas och metastaserar snabbt 
är det viktigt att mannen tar kontakt med sjukvården när det första symtomet debuterar 
(Edqvist, 2007). Upptäckten görs oftast av mannen själv (Cedermark & Cohn, 2008), och 
leder, enligt Brodsky, (1999) ofta till en krisreaktion hos den drabbade, där känslor av 
chock, förnekande och förtvivlan inte sällan förekommer. 

Många män har en stor okunskap gällande sin egen kropp och hur man utför en testikulär 
självexamination (Vasudev, Joffe, Cooke, Richards & Jones, 2004). I en studie utförd på 
svenska gymnasieelever av Rudberg, Nilsson, Wikblad & Carlsson, (2005) framkom det 
att de flesta inte hade hört talas om varken testikelcancer eller testikulär självexamination.  
Okunskapen skulle, enligt Sandén (2000) och Vasudev, Joffe, Cooke, Richards & Jones 
(2004), kunna bero på det tabu som finns kring det manliga könsorganet och kan i värsta 
fall leda till att mannen uppsöker sjukvård försent då cancern redan kan vara för långt 
gången. Den obefintliga frekvensen av testikulär självexamination och den överlag låga 
kunskapen om sjukdomen och dess symtom upplevs i våra ögon skrämmande. Då 
forskning har visat på att männens egen kunskap och utförande av självexamination är 
den största bidragande orsaken till att symtomen upptäcks i tid och således också kan 
behandlas, är det oroväckande att kunskapen är så låg.  

Kroppsliga förändringar, eller att få diagnosen eller misstanken om testikelcancer, är 
inget som män gärna pratar om då det är ett tabubelagt ämne (Sandén, 2000). Enligt 
Gurevich, et al. (2003) höll männen i studien tyst om vad de drabbats av för sin 
omgivning då de upplevde en känsla av omanlighet. De berättade inte ens för sina vänner, 
då det inte är något som män förväntas prata om. En anledning till detta kan vara att det 
rör en del av kroppen som män ofta har svårt att prata med andra män om. När försök till 
det ändå görs skämtas det ofta bort som ingenting. Detta skulle kunna bero på en 
osäkerhet, okunskap och en ovilja att prata om ämnet då det kan upplevas som generande 
eftesom det kan vara för intimt.  
Efter upptäckten av en förändring i testikeln så väntar en del män med att uppsöka läkare 
in i det sista (O’Brien, et al. 2005; Chapple, et al. 2004b; Brodsky, 1999). Det kunde 
dröja upp till flera månader, efter att det första symtomet uppstått, innan sjukvården 
kontaktades. En anledning till detta är att män ofta är rädda för att uppfattas som 
hypokondriska, något som enligt Chapple, et al. (2004b) skulle kunna få mannen att 
känna sig omanlig. Att söka hjälp accepteras dock då man är allvarligt skadad, sjuk eller 
om de symtom man uppvisar blir så pass förvärrade att de blir synliga (O’Brien, et al. 
2005; Strauss, 2004). Många män kunde också vänta med att uppsöka läkarvård då de 
upplevde det genant att låta en okänd person undersöka deras könsorgan, eller att de var 
rädda för att få själva diagnosen bekräftad (Strauss, 2004; Chapple, et al. 2004b). Dock 
upplevde många män att det psykiska lidandet dämpades när de väl fick cancerbeskedet 
då misstanken ofta upplevs värre än själva vetskapen (Edqvist, 2007; Carlsson, 2005). 
Många män, framförallt yngre, har en bild av mannen som stark, odödlig och osårbar 
(O’Brien, et al. 2005; Sandén, 2000). Att bli sjuk eller riskera att bli det skapar en rädsla 
för att självuppfattningen ska raseras vilket leder till en känsla av omanlighet, som i 
många fall leder till att de väntar med att uppsöka läkare. Denna mansbild, där mannen är 
stark och osårbar, kan vara en kvarleva från äldre generationer. Denna skeva syn på 
mannen och hans odödlighet kan vara svår att ändra på, och i värsta fall kan alltså denna 
”felaktiga” syn ge förödande konsekvenser, då avvaktandet med att söka hjälp kan 
innebära att cancern upptäcks försent. Att det främst är unga män som har denna 
mansbild kan tyckas vara lite förvånande då det kan tänkas att män har en mer neutral syn 
på könen idag än vad de hade förr. 
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Att få diagnosen testikelcancer upplevs för de allra flesta män som en förlust av kontroll 
eftersom många anser sig vara odödliga och skyddade från skador och sjukdomar 
(Sandén, 2000). Beskedet om cancer innebär också att man förlorar mycket av det som 
friska människor ser som självklart i livet, som exempelvis självständighet och oberoende 
(Carlsson, 2005). 

Diagnosen eller misstanken, leder allt som oftast till en stor oro och rädsla för döden och 
inför framtiden (Strauss, 2004; Edqvist, 2007; Carlsson, 2005). 

Överlevnadsprognosen ser idag väldigt ljus ut då över 90 procent av patienterna överlever 
(Cedermark & Cohn, 2008). Trots detta så ger sjukdomen patienten konsekvenser, som 
framförallt yttrar sig som psykiska besvär (Edqvist, 2007). Att få en cancerdiagnos 
upplevs av de allra flesta män som känslor av oro, ångest, vanmakt och bedrövelse 
(Carlsson, 2005). De män som befann sig i fasta relationer under sjukdomstiden kände sig 
dock stöttade och upplevde att deras partner hade hjälpt dem att hantera situationen och 
den psykiska stressen. Eftersom singelmännen upplevde ett sämre stöd, drogs slutsatsen 
att stödet från en partner är den mest effektiva för att förbättra den mentala hälsan hos 
patienten (Sheppard & Wylie, 2001; Tuinman, et al. 2006). Samtidigt ses samband 
mellan sämre mental hälsa och faktorer som låg utbildning, arbetslöshet och ung ålder 
(Fegg, et al. 2003; Fleer, et al. 2006b). Då många utav männen är unga, inte har förmånen 
att leva i ett förhållande, och är arbetslösa eller med låg utbildning är det en stor grupp 
som riskerar att må psykiskt dåligt. Det finns anledning att ge dessa män extra 
uppmärksamhet för att upptäcka de som är i behov av professionellt stöd för att på så sätt 
hjälpa dem igenom denna traumatiska upplevelse.  
Eftersom många av männen är i en ålder där drömmar och tankar kretsar kring att bli 
förälder är det ett stort trauma att förlora en testikel, och därtill också riskera att bli 
infertil på grund av behandlingen (Edqvist, 2007; Sandén, 2000). Detta kan leda till stora 
psykiska påfrestningar. Möjligheten att frysa spermier finns och ska erbjudas till alla män 
som riskerar sterilitet till följd av behandlingen. Att detta alternativet finns kan minska 
det trauma som männen upplever då möjligheten att bli pappa fortfarande finns kvar trots 
en eventuell livslång sterilitet. 

De män som valde att operera in en protes när de fått testikeln borttagen gjorde detta för 
att inte känna sig avvikande (Brodsky, 1999). Singelmännen valde protes för att slippa 
behöva förklara varför de bara har en testikel för en eventuell framtida partner (Chapple, 
& McPherson, 2004a). Det visade sig också att många av männen som gjort detta ångrade 
sig efter en tid. De män som valde att inte sätta in en protes kände sig stöttade av sin 
partner, att de inte tyckte att det spelade någon roll eller att de inte kände något behov av 
protesen, deras partner var ofta av samma åsikt. Singelmännen var rädda för att vara 
onormala och för att behöva förklara sig varför de bara har en testikel för sin framtida 
partner (a.a.). Att många av de män som valde att ha protes ångrade sig skulle kunna ha 
ett samband med den korta betänketid som de fick innan operationen, eller möjligtvis 
också ifall komplikationer såsom till exempel infektioner uppstod. Att ensamstående män 
uttryckte en rädsla för att verka onormala inför en framtida partner  kan vara en anledning 
till att de, i större utsträckning än män i förhållande, valde att ha protes. Att män som 
lever i ett förhållande inte känner sig onormala eller har ett behov av protes kan bero på 
att de redan är trygga i sin relation, och därmed i sig själva, och de behöver inte förklara 
sig – förhållandet finns redan där att luta sig mot. 
Efter att ha överlevt sjukdomen och behandlingen uttryckte många män en rädsla för att 
sjukdomen skulle komma tillbaka (Brodsky, 1999; Fleer, et al. 2006a). Dock upplevde de 
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att de fått en förändrad syn på livet. Efter tillfrisknandet prioriterades nära och intima 
relationer högre än till exempel karriären, vilket tidigare kunde varit det omvända. 
Att ha varit nära döden kan skapa en ökad kärlek till livet, och en vilja att ta vara på nuet 
som man befinner sig i. Vi tror att det som man en gång riskerade att förlora vill man nu 
utnyttja till fullo. Efter att ha sett döden i vitögat, får nog de flesta en insikt om vad som 
egentligen är det viktiga i livet. 
 
Konklusion 
Att drabbas av testikelcancer är för många män en traumatisk upplevelse. För många män 
upplevs diagnosen som en förlust av kontroll då många män har en syn där mannen ska 
vara stor och stark och nästintill odödlig. Denna mansbild, tillsammans med rädslor för 
att verka hypokondriska eller för att undersökningen ska vara generande orsakar i många 
fall att männen avvaktar i veckor eller ibland månader innan läkarvård uppsöks. 
Okunskapen om sjukdomen och dess symtom hos män är stor, och inte många känner till 
hur man utför en självexamination, trots att detta är det enklaste sättet att upptäcka 
symtom i ett tidigt skede. 
Att förlora en testikel innebär för de allra flesta män inte en förändrad syn på deras egen 
maskulinitet, och oftast påverkar det inte heller den sexuella förmågan negativt. Dock 
upplever yngre män, de som lever ensamstående, de med lägre utbildning och de som är 
arbetslösa en sämre mental hälsa och sämre självförtroende än deras motsatser. 
Nästan alla män rapporterade ett gott stöd från anhöriga, men det framkom att det bästa 
stödet kom från deras partners. 
Endast en tredjedel av männen valde att ha protes efter sjukdomen, och då var det 
framförallt ensamstående män som tog det beslutet. Främsta anledningen var att 
singelmännen ville slippa att behöva förklara för en framtida partner om situationen. 

En tid efter sjukdomen så upplevde många män att deras syn på livet hade förändrats, och 
de prioriterade annorlunda än innan. Nu betydde nära relationer mer än till exempel 
karriärmål. 
 
Implikation 
Det framgår tydligt i studien att det finns en stor brist i kunskapen om testikelcancer hos 
män. Få män vet något om sjukdomen alls eller hur man utför en självexamination för att 
finna eventuella förändringar i testikeln. Det är viktigt att ämnet belyses för att på så sätt 
ge män den kunskap som behövs och kanske samtidigt också minska tabut. Detta skulle 
till en början kunna ske redan i grundskolan genom att skolsköterskor undervisar om 
symtom och vikten av självkontroller. Att i tidig ålder börja prata om testikelcancer och 
det manliga könet kan tänkas leda till att tabut försvinner eller minskar och att sjukdomen 
blir mer accepterad, vilket kanske skulle kunna leda till att männen vågar söka hjälp i ett 
tidigare skede. 
Det framkommer att män, framförallt yngre och de utan partner, upplever en dålig mental 
hälsa efter sjukdomen och att många män anser att de kunde blivit hjälpta av 
professionell samtalsterapi. Männen behöver mer stöd under sjukdomsprocessen och 
skulle även må bättre av en psykologisk uppföljning efter sjukdomen. Det gäller för 
sjukvårdspersonalen att vara uppmärksamma på hur patienten mår och vara medvetna om 
att sjukdomen, trots den goda överlevnadsprognosen, kan innebära ett stort psykiskt 
lidande för mannen. Det hade varit en stor fördel om patienten träffade en sjuksköterska 
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vid inskrivningen som sedan följde honom genom hela processen, vilket skulle leda till 
en ökad trygghet och stöd för patienten genom att tilliten skulle öka och det skulle vara 
lättare för honom att öppna upp sig. Det skulle även underlätta för sjuksköterskan då 
denna skulle ha lättare att uppfatta eventuella förändringar i patientens sinnestillstånd. 
Det hade varit intressant om framtida forskning hade inriktats på olika kulturers 
upplevelser om det manliga könet och av att drabbas av testikelcancer. Då Sverige är ett 
mångkulturellt land, och många patienter är av utländsk härkomst, är det av stor vikt att 
sjukvårdspersonal görs medvetna om de eventuella skillnader som kan tänkas finnas. 
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Tabell 1. Sökhistorik  Bilaga I:1 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 080305 Testicular 
Neoplasms 

AND 
experienc* 

22 16 6 5 

Cinahl 080305 Testicular 
Neoplasms  

AND 
perceptio* 

3 2 (2*) 0  0 

Cinahl 080305 Testicular 
Neoplasms 

AND 
nurs* 

6 4 0 0 

Cinahl  080305 Testicular 
Neoplasms 

AND  
support 

11 8 (1*) 1 0 

Cinahl 080305 Testicular 
Neoplasms 

AND 
diagnosis 

34 17 (5*) 1  1 

Cinahl  080305 Testicular 
Neoplasms  

AND  
psychological 

13 6 (2*) 0  0 

PubMed 080305 Testicular 
Neoplasms/psy

chology 
[MESH] 

20 15 (1*) 8  6 

PubMed 080305 Testicular 
Neoplasms/psy

chology 
[MESH] 

AND 
(percept* OR 

patient 
experien*) 

1 1 (1*) 0  0 

 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga I:2 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

PubMed 080305 Testicular 
Neoplasms/psy

chology 
[MESH] 

AND 
(percept* OR  

experien*) 

7 7 (3*) 0  0 

PsycInfo 080305 (Testicular 
cancer) AND 
(young men) 

39 19 (1*) 2  2 

Manuell 
sökning 

080305  1 1 1 1 

Totalt   157 96 (16*) 19  15 
 
 
* Siffran inom parentes betyder att artiklarna förekommit i tidigare sökningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


