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Sammanfattning Erektil dysfunktion är en biverkan efter radikal prostatektomi. 
Män som drabbas av erektil dysfunktion påverkas både 
psykiskt och fysiskt. Försämrade sexuella funktioner är 
fortfarande, idag 2010, belagda med viss tabu. Syftet med 
studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med 
erektil dysfunktion efter radikal prostatektomi vid 
prostatacancer. Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
Resultatet baseras på tolv vetenskapliga artiklar varav tio 
kvalitativa samt två kvantitativa. Två teman framkom: Identitet 
i förändring och Väntan på förändring. Män upplevde att deras 
identitet förändrades på grund av erektil dysfunktion och de 
upplevde sig inte som fullvärdiga män, de upplevde även att 
deras partnerförhållanden påverkades. Väntan på förändring 
innebar hopp om att den erektila funktionen skulle återkomma. 
En del män tycktes villiga att acceptera sin erektila 
dysfunktion, andra inte alls. Åldern var en faktor som 
påverkade männens acceptans av situationen med erektil 
dysfunktion. Männen hade olika erfarenheter av hur hjälpmedel 
mot erektil dysfunktion fungerade. Mer forskning om hur män 
med erektil dysfunktion kan få stöd efterfrågas. 
Sjukvårdspersonal behöver mer kunskap om sexuella 
dysfunktioner och ämnet bör diskuteras mer i olika 
vårdutbildningar. 
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Abstract Erectile dysfunction is a common side effect after radical 
prostatectomy. Men who suffer from erectile dysfunction are 
affected both psychological and physical. Reductions involving 
the sexual functions is still, today 2010, subject to certain 
taboos. The purpose of this study was to describe experiences 
of men living with erectile dysfunction after radical 
prostatectomy. The study was conducted as a literature study 
and was based on twelve scientific articles. Ten articles were 
qualitative and two articles were quantitative. Two themes 
emerged: Identity in change and Wait for change. Men 
experienced a changed identity because of the erectile 
dysfunction, they did not feel like worthy men and their partner 
relationships were affected. Wait for change involved the hope 
of erectile function will return. Some men seemed willing to 
accept their erectile dysfunction while some did not. The age 
factor affected how the men accepted the situation with erectile 
dysfunction. The men had different experiences of erectile 
dysfunction aids and how effective they were. More research 
about how men with erectile dysfunction can receive support is 
required. Healthcare professionals need more knowledge 
regarding sexual dysfunctions and the subject need to be 
discussed in different medical schools.  
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Inledning 

I Sverige är prostatacancer (PC) den vanligaste cancerformen hos män (Adami, et al., 
2006). Varje år diagnostiseras cirka 9000 patienter med PC (Nystrand, 20010a) och 
omkring 2000 svenska män avlider årligen av PC i en medelålder av 77 år (Almås & 
Gjerland, 2002). Sjukdomen drabbar främst äldre män och hälften av dem som får 
diagnosen är 70 år eller äldre. Det är ovanligt att män under 40 år får diagnosen PC 
(Järhult & Offenbartl, 2006). McCullough (2005) beskriver att män som har genomgått 
radikal prostatektomi (RPE) drabbas av erektil dysfunktion (ED) i olika grad efter 
operationen. Mäns erektila funktion kan förbättras men det går långsamt och kan ta upp 
till 24 månader. 

PC räknas idag till en av våra folkhälsosjukdomar. Ökad prostataspecifikt antigen (PSA) 
screening och en äldre befolkning antas vara orsaker till den ökade diagnostiseringen av 
PC och att fler män lever med PC vilket i sin tur påverkar sjukvården och samhället 
(Adami, et al., 2006). Patienter som genomgår RPE kan få biverkningar som involverar de 
sexuella funktionerna och dessa biverkningar är idag 2010 fortfarande belagda med viss 
tabu. Därför vill författarna till föreliggande uppsats, ur ett omvårdnadsperspektiv, 
beskriva mäns upplevelser av att leva med ED för att fördjupa förståelsen i mötet med 
dessa patienter. 

 

Bakgrund 

Prostatacancer och dess olika behandlingsformer 

Enligt Ericson och Ericson (2008) startar en cancersjukdom med att cellernas tillväxt inte 
längre sker normalt. Den maligna celltillväxten innebär en okontrollerad tillväxt. Cellerna 
kan sprida sig till omgivande vävnader och andra organ vilket leder till att metastaser 
uppstår. Enligt Järhult och Offenbartl (2006) innebär PC växt av cancerceller och att 
elakartade tumörer bildas i prostatakörtelns vävnad. PC stimuleras av hormonet 
testosteron (Almås & Gjerland, 2002) och hämmas av hormonet östrogen (Järhult & 
Offenbartl, 2006). Tumörens förmåga att växa är avgörande för patientens mortalitetsrisk. 
Vid en tumör som växer långsamt är risken att avlida av PC inom tio år mindre än 10 %. 
Vid en snabbväxande tumör är prognosen dystrare (Norlén & Schenkmanis, 2004). PC 
förblir i de flesta fall länge i körteln (Järhult & Offenbartl, 2006) men kan spridas till 
andra ställen i kroppen genom att växa in i andra organ och vävnader eller spridas med 
blod och lymfa (Almås & Gjerland, 2002). Vanligt drabbade områden genom utväxt är 
sädesblåsorna och närliggande lymfkörtlar. Män kan få metastaser i skelettet om cancern 
sprids via blod och lymfa och även levern kan drabbas (Järhult & Offenbartl, 2006).  

Symtom uppträder enligt Adami, et al. (2006) först när sjukdomen pågått en längre tid, 
detta på grund av att tumören växer långsamt och att den oftast förekommer i 
prostatakörtelns bakre, yttersta delar.  Ibland förekommer endast diffusa symtom som 
viktnedgång, aptitlöshet samt trötthetskänsla. Andra symtom som uppkommer är olika 
problem med vattenkastningen. Mannen kan uppleva svårigheter med att börja 
vattenkastningen och urinstrålen kan vara svag. Den drabbade mannen upplever ett behov 
av att kasta vatten flera gånger nattetid samt känner av täta urinträngningar. Lower 
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Urinary Tract Symptoms (LUTS) är ett samlingsbegrepp för besvär med vattenkastningen. 
I sällsynta fall är hematuri ett symtom på PC. Smärtor i ryggen kan uppträda om cancern 
spridit sig till skelettet. Enligt Järhult och Offenbartl (2006) ska en nyligen uppkommen 
ryggsmärta hos äldre män alltid skapa misstanke om PC.  

Det första steget i att ställa en diagnos är enligt Adami, et al. (2006) genom att ett 
blodprov tas. Via prostatakörteln bildas PSA som är ett specifikt antigen som finns 
koncentrerat i sädesvätskan. PSA finns även i blodet där en viss del är fritt men den största 
delen är knutet till ett bärarprotein. Vid cancer i prostatan läcker PSA från tumörvävnaden 
ut i blodet och PSA-värdet stiger. Vid förhöjda PSA-värden genomförs en rektalpalpation 
av prostatan via ändtarmen och vävnadsprov från prostatakörteln, biopsi, tas. Prognosen är 
vanligtvis god och genom olika behandlingar kan sjukdomen kontrolleras (ibid.). I 
normala fall växer cancertumören långsamt. Vanligtvis avlider de drabbade männen av 
annan orsak än sin PC (Nystrand, 2010a). 

I en studie (Le, et al., 2010) diskuteras att behandlingen av PC fortfarande är 
kontroversiell och att de flesta patienter vilkas cancer upptäcks i ett tidigt skede har flera 
behandlingsformer att välja på (ibid.). Valet av behandlingsmetod påverkas av faktorer 
som cancerns utveckling, patientens ålder och allmäntillstånd (Almås & Gjerland, 2002). 
Eftersom männen som får diagnosen PC oftast är äldre väljer läkaren och patienten ibland 
att inte vidta någon aktiv behandling till en början. Sjukdomsförloppet kontrolleras genom 
regelbundna kontroller. Detta kallas expektans (Adami, et al., 2006). 

Strålbehandling mot prostatan kan bota cancern eller begränsa dess utbredning, 
behandlingen används också som smärtlindring (Almås & Gjerland, 2002). Enligt Adami, 
et al. (2006) riktas i regel fyra strålfält från olika håll mot prostatan vilket resulterar i att 
majoriteten av strålningen hamnar i prostatan och lägre dos utanför. Tumörcellerna dör på 
grund av att strålningen skadar deras DNA. Vissa patienter upplever viss trötthet under 
den senare delen av strålbehandlingsperioden. Frekvent vattenkastning och ökade 
urineringsbesvär med trängningar kan också förekomma. Ibland förekommer blod eller 
slem i samband med att patienten har avföring, dessa besvär läker oftast ut efter två till tre 
månader. En del patienter upplever också att de får ett ökat antal tarmtömningar. De första 
åren efter strålbehandlingen upplever inte patienten någon påverkan på erektionsförmågan. 
På längre sikt föreligger dock en risk att erektionsförmågan försämras. 

Hormonbehandling botar inte PC. Olika metoder för att sänka nivån av hormonet 
testosteron finns. Vid orkidektomi (kirurgiskt borttagande av testiklarna) slutar kroppen i 
stort sett att producera testosteron (Almås & Gjerland, 2002) och genom administrering av 
Lutherin Hormone Releasing Hormone (LHRH) eller Gonadotropin Releasing Hormone 
(GnRH) förhindras kroppens produktion av testosteron. Dessa metoder har en 
symtomlindrande effekt och hämmar tumörtillväxten men är övergående och förlänger 
med säkerhet inte överlevnaden (Järhult & Offenbartl, 2006). Vid hormonbehandling 
reduceras testosteronhalten snabbt. Männen kan uppleva plötsliga rodnader och 
svettningar. Dessutom kan biverkningar i form av nedsatt sexualdrift, ED, urkalkning av 
skelettet och blodbrist uppkomma. Behåringen på kroppen kan minska och likaså 
muskelmassan (Norlén & Schenkmanis, 2004). 

RPE innebär att prostatan med dess kapsel opereras bort vilket ökar chansen att få bort all 
cancervävnad (Almås & Gjerland, 2002; Catalona, Ramos & Carvalhal, 1999). Detta 
ingrepp minskar risken för mortalitet i PC (Järhult & Offenbartl, 2006; Catalona, et al., 
1999). Adami, et al. (2006) beskriver att denna operation tar en till två timmar. 
Operationssnittet läggs mellan naveln och blygdbenet, vidare tas både prostatakörteln och 
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sädesblåsorna bort. Bukhålan behöver aldrig öppnas vid detta ingrepp. Nerver som styr 
mannens erektion löper intill prostatakörteln och dessa nerver försöker kirurgen undvika 
att skada eftersom det kan leda till ED. Patienten stannar mellan två till sju dagar på 
sjukhus efter genomförd operation. Sedan följer en sjukskrivningsperiod som varar mellan 
två och fyra veckor, men ibland även längre. Patienten kan uppleva trötthet i upp till två 
månader efter operationen. En biverkning vid RPE är urininkontinens i olika grader. Cirka 
40 % av patienterna upplever lindriga urinläckage som vanligtvis uppkommer vid 
ansträngning (ibid.). Gamnes (2005) skriver att RPE kan skada körtlar, blodkärl, muskler 
och nerver som är nödvändiga för erektion. Enligt Hedestig (2006) varierar uppgifterna i 
litteraturen gällande hur många män som drabbas av ED efter RPE. Norlén och 
Schenkmanis (2004) uppger att cirka 80 % av patienterna som genomgår RPE drabbas av 
ED. I en studie (Le, et al., 2010) beskrivs hur forskningen på senare tid fokuserat allt mer 
på att undersöka hur olika behandlingar vid PC påverkar den hälsorelaterade 
livskvaliteten. Det har tidigare fokuserats på den sexuella funktionen efter RPE däremot 
har det fokuserats mindre på de olika specifika funktioner som ingår i den sexuella 
funktionen och hur dessa olika funktioner samverkar. Genom att kartlägga och analysera 
de olika områden som ingår i sexuell funktion och hur de samverkar samt påverkar 
varandra kan det leda till att ny information kommer fram som kan gagna patienter och 
läkare gällande hur den sexuella funktionen förändras efter RPE (ibid.). 

 

Att leva med erektil dysfunktion 

Fram till 1970-talet användes begreppen impotens och frigiditet för att beskriva sexuella 
funktionsrubbningar. Med impotens menas manlig oförmåga att genomföra samlag och 
begreppet frigiditet innebär könskyla hos kvinnan. Det är skillnad på lusten att ha samlag 
relaterat till förmågan att kunna genomföra ett samlag (Lundberg, 2002). Enligt Strömberg 
(1998) innebär impotens ”1 sexuell oförmåga, könssvaghet, 2 maktlöshet, kraftlöshet, 
vanmakt” (s. 377) och begreppet impotent innebär ”1 sexuellt ointresserad el oförmögen, 2 
kraftlös, orkeslös, maktlös, vanmäktig, oförmögen” (s. 377). Svenska akademien (2009) 
definierar erektil som ”har att göra med erektion…” (s. 678) och dysfunktion som ”störd 
eller rubbad funktion hos ett organ…” (s.606). Lundh och Malmquist (2009) definierar ED 
som ”potensproblem p.g.a. otillräcklig erektion” (s. 100). Eftersom impotens är förknippat 
med negativa tillstånd, som nämns i definitionerna ovan, kommer författarna till 
föreliggande studie i fortsättningen använda begreppet erektil dysfunktion. 

Arrington (2008) beskriver i sin rapport att män med PC som genomgått behandling 
upplever att deras självkänsla och identitet påverkas, då de drabbas av exempelvis ED. 
Männen känner sig förminskade då deras kroppsliga funktioner är förändrade. Dessa 
upplevelser hos männen speglar hur samhället ser på manlighet och manlig sexualitet. En 
studie (Ponholzer, Brössner, Struhal, Marszalek & Madersbacher, 2006) har visat att 
20/364 patienter som genomgått RPE upplever sitt sexliv som oförändrat efter det 
operativa ingreppet jämfört med innan. Enligt Moore och Estey (1999) så upplevde män 
som före operationen varit sexuellt aktiva svårigheter att anpassa sig till ett liv med ED. 
Avsaknad av kunskap skapade frustration och hjälplöshet. De drabbade männen ville få 
behandling som kunde hjälpa mot deras sexuella problem men på grund av att de upplevde 
sin situation som pinsam så tvekade de att be om hjälp. Önskan från männen var att 
urologen skulle ta upp ämnet för diskussion. Även männens partner engagerade sig i 
frågan gällande läkemedelsbehandling och hjälpmedel, dels ville de bevara männens 
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självförtroende och dels upprätthålla kvaliteten på samlivet efter ingreppet. Vissa män i 
studien provade på behandling för ED och även om de inte fortsatte med behandlingen så 
visste de om att hjälp fanns vid behov. Enligt Hedestig (2006) uttryckte flera män en 
negativ inställning till erektionsförbättrande hjälpmedel, de upplevde att hjälpmedlen inte 
fungerade på ett tillfredsställande sätt. Män som levde med ED upplevde att det kändes 
svårt att tala om problemet med kvinnlig vårdpersonal. Män har uppfattningen att en man 
bättre kan förstå hur det är att leva med nedsatt eller avsaknad av erektil funktion. Att män 
har svårt för att tala om ED kan också bero på att de upplever att de blottar sig. När de 
berättar för andra att de har ED kan det innebära att de inte känner sig som fullvärdiga 
män enligt det rådande maskulina idealet. Människor som förlorar kroppsliga funktioner 
eller förmågan att styra över sin kropp upplever det som inskränkningar i livet. 
Förekommer dessa upplevelser av inskränkning kan det innebära ett lidande för personen 
som är drabbad. Män påverkas känslomässigt av ED på olika sätt. Mannen kan uppleva att 
han är en börda för sin omgivning, beroende på att han inte har samma förmåga som före 
operationen. Mannen kan även uppleva att han gör sin partner besviken eftersom hans ED 
påverkar deras samliv.  

Många män drabbas av ED efter RPE. Problemen som följer med tillståndet upplevs ofta 
som svåra att tala om. Drabbade män kan känna oro och uppleva skamkänslor inför 
familjens och omgivningens reaktioner. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att öka 
förståelsen i mötet med män som lever med ED. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva mäns upplevelser av att leva med erektil dysfunktion efter radikal 
prostatektomi vid prostatacancer. 

 

Metod 

Litteraturstudien inleddes med en inledande artikelsökning, enligt Friberg (2006), för att få 
en inblick i hur många vetenskapliga artiklar som fanns skrivna om ämnet. Sedan följde 
den egentliga artikelsökningen då artiklar valdes ut, i detta skedet började sökningarna 
bokföras. Litteraturstudien hade en induktiv ansats. 

 

Datainsamling 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed, Academic Search Elite och SveMed+. 
Sökningarna i Academic Search Elite och SveMed+ resulterade dock inte i att några 
artiklar valdes ut till resultatet. Samtliga sökord presenteras i tabell 1. I Cinahl användes 
sökorden radical prostatectomy, erectile dysfunction, quality of life, impotence (Cinahl 
heading), prostatectomy (Cinahl heading), Adverse Effects (Subheading), experience och 
spouse. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha varit publicerade de senaste 10 
åren, innehålla abstrakt, vara vetenskapliga och skrivna på engelska. I PubMed användes 
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sökorden erectile dysfuntion (MESH), prostatectomy (MESH), radical prostatectomy, 
Adverse Effects (Subheading), experience och spouse. Erectile dysfunction och 
prostatectomy användes också som major topics. Inklusionskriteriena var att artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska, innehålla abstrakt samt vid första sökningarna vara 
publicerade de senaste 5 åren och vid den sista sökningen vara publicerade de senaste 10 
åren. Sökorden som användes i Academic Search Elite var prostatectomy, erectile 
dysfunction, experience och impotence. Inklusionskriterierna var att det skulle vara en 
artikel som var publicerad under de senaste 10 åren. I SveMed+ användes sökorden 
prostatektomi och erektil dysfunktion. Inklusionskriterierna var att det skulle vara artiklar 
och att de var skrivna på svenska. 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl PubMed Academi
c Search 
Elite 

SveMed+ 

Prostat-
ektomi 

Prostatectomy Prostatect-
omy 

Prostat-
ectomy 

Prostat-
ektomi 

Radikal 
prostat-
ektomi 

Radical 
prostatectomy 

Radical 
prostatec-
tomy 

  

Erektil 
dysfun-
ktion 

Erectile 
dysfunction 

Erectile 
dysfunction 

Erectile 
dys-
function 

Erektil 
dysfunktion 

Livs-
kvalitet 

Quality of life    

Impot-
ens 

Impotence  Impot-
ence 

 

Biverk-
ningar 

Adverse 
effects 

Adverse 
effects 

  

Erfare-
nhet 

Experience Experience Experie-
nce 

 

Partner Spouse Spouse   

 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om partnerns till den prostatektomiopererade 
mannen, känslor och upplevelser samt artiklar som handlade om olika behandlingsformer 
vid ED. Även artiklar som jämförde olika behandlingsformer eller bedömningsinstrument 
för mätning av ED, livskvalitet samt olika läkemedelseffekter valdes bort. Som redovisas i 
tabell 2 (bilaga I) lästes 468 titlar och bedömdes utifrån föreliggande studies valda syfte. 
Utifrån dessa titlar lästes 65 abstrakt och 25 artiklar valdes vidare till urval 1. Efter att 
noggrant läst artiklarna valdes 12 ut till urval 2. Tio artiklar var kvalitativa och två artiklar 
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var kvantitativa. Anledningar till att artiklar exkluderades var att artiklarna inte var 
vetenskapliga eller inte stämde in på syftet i föreliggande litteraturstudie. Artiklarna i 
urval 2 granskades utifrån Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa och 
kvantitativa studier. Efter granskningen graderades artiklarna på en skala från I – III då I 
innebar högsta vetenskapliga grad. Fyra artiklar graderades till grad I, sju artiklar 
graderades till grad II och en artikel fick grad III. 

 

Databearbetning 

Samtliga artiklar lästes av båda författarna till föreliggande studie. Artiklarnas olika 
innehåll identifierades. Det innehåll som relaterade till föreliggande studies syfte lyftes ut 
och placerades i olika kategorier relaterat till vad det handlade om. Likheter och olikheter 
artiklarna emellan kartlades. En artikelöversikt, tabell 3 (bilaga II), skapades där det 
resultat som var relevant för föreliggande studies syfte sammanfattades. Efter att ha 
granskat och bearbetat innehållet skapades två teman: Identitet i förändring och Väntan på 
förändring. Innehållet från artiklarna fördes sedan in under dessa teman. 

 

Resultat 

Det första temat: Identitet i förändring handlar om att män känner sig förändrade efter att 
ha genomgått RPE, på grund av att de drabbats av ED. Det andra temat: Väntan på 
förändring, har fokus kring mäns hopp om förbättring gällande sin erektila funktion. 

 

Identitet i förändring 

Mansbilden upplevdes av män som förändrad på olika sätt efter RPE. De var inte samma 
män efter som de var före ingreppet. Milne, Spiers och Moore (2008) skriver i sin artikel 
att män kopplar samman sexuell prestation med självkänsla och endast en man i studien 
uttryckte vikten av intimitet i ett förhållande, en intimitet som kan skapas genom beröring 
och umgänge på olika sätt. Den största källan till oro för män som genomgått RPE var 
deras ED, vissa av männen resignerade efter att ha misslyckats med medicinering, en man 
ville inte tala om sin ED eftersom han var alltför generad och en annan undvek ämnet med 
hänvisning till sin höga ålder. Enligt O´Shaughnessy och Laws (2009) var ED svår att 
hantera för de män som kopplade samman sin manlighet med vad de presterade sexuellt. 
Självbilden hos dessa män påverkades negativt och de uttryckte att de kände sig värdelösa, 
osynliga och omanliga. Män avskärmade sig genom att se penisen som en kroppsdel 
tillhörande någon annan person, alternativt som en fristående kropp. En man beskrev att 
hans självförtroende försvunnit eftersom hans erektionsförmåga var borta. I en studie 
gjord av Oliffe (2005) framkommer samma resultat då en man beskrev tiden efter 
operationen som betungande då han kände sig gammal, värdelös och osynlig. Män 
upplevde obehag relaterat till att deras penis såg annorlunda ut efter operationen, det var 
männen inte förberedda på och utseendet betydde mycket för dem. Hedestig, Sandman, 



7 

Tomic och Widmark (2005) beskriver hur männen uttryckte att de längtade efter det liv de 
hade innan de fick diagnosen PC. På grund av den försämrade erektionsförmågan 
upplevde männen sig som mindre manliga. Män uttryckte sig nedsättande om sig själva, 
de kände sig svaga och inte som fullvärdiga män. Män kände sorg över att ha förlorat sin 
erektila förmåga och att det i sin tur inverkade negativt på deras sexuella relationer. De 
män som var förberedda på att de riskerade att drabbas av ED efter operationen hade en 
större förståelse för denna biverkning, de uttryckte att det viktigaste var deras generella 
välmående. Uttrycken från mäns sida om att inte känna sig som fullvärdiga män 
återkommer i en studie av Walsh och Hegarty (2010) där en man upplevde att han gick 
från att ha varit en hel man före operationen till att endast vara en halv man efter 
ingreppet. Män i studien upplevde att när de fick information om biverkningar till RPE 
innan operationen så var de inte mottagliga psykiskt då de var så fokuserade på att 
övervinna sjukdomen. Phillips, et al. (2000) beskriver att män var mer påverkade av sin 
ED än de ville ge sken av. Män upplevde en sorg över att leva med ED och upplevde att 
deras självbild och identitet samt deras värde som män hade förändrats. 

Partnerförhållandet ansågs viktigt för både män som drabbats av ED samt deras partners, 
enligt en studie gjord av McCabe och Matic (2008). Det framkommer även att män i högre 
grad (34/40) upplevde i jämförelse med partnern (21/40) att det sexuella samlivet var en 
viktig del i förhållandet. Mäns partners upplevde i större utsträckning än männen att det 
fanns andra vägar till sexuell tillfredsställelse än genom mannens erektion. Män 
rapporterade en sämre självkänsla, ett sämre självförtroende, en försämrad livskvalitet 
samt högre sexuell otillfredsställelse i jämförelse med partnern. Enligt Milne, et al. (2008) 
ansåg merparten av män att sex var en viktig del i livet och de var inte beredda att 
acceptera sin ED. En man beskrev vikten av sex i förhållandet enligt följande ”Sex is ten 
percent of your marriage if it’s fine and it’s a hundred percent of your marriage if it isn’t 
fine” (Milne, et al., 2008, s. 770). En annan man i studien som genomgått RPE två år 
tidigare uppgav att han ofta var deprimerad och att hans äktenskap hade påverkats i hög 
grad av hans ED. Mannen upplevde att han fortfarande ville ha samlag, lusten fanns kvar 
men han kunde inte göra något åt det och det gjorde honom arg (ibid.). Enligt Burt, Caelli, 
Moore och Anderson (2005) upplevde män det sexuella umgänget som en viktig del av 
äktenskapet men på grund av sin ED upplevde män att de inte klarade av att tillfredsställa 
sina partners, det ansåg de påverka äktenskapet. I en studie (Willener & Hantikainen, 
2005) uttryckde en av deltagarna att hans partner hade en stor del i att hans upplevelse av 
livskvalitet var positiv. Män i studien gjord av Burt, et al. (2005) upplevde att deras 
partners var stödjande och förstående gällande männens ED. En annan man i studien gjord 
av Willener och Hantikainen (2005) upplevde att den sexuella tillfredsställelsen var den 
faktor som inverkade minst på hans upplevda livskvalitet, det viktigaste för livskvaliteten 
var att kunna fortsätta leva sitt liv som tidigare. Män i en studie (Maliski, Heilemann & 
McCorkle, 2001) uttryckte att sex inte var allt av betydelse i ett äktenskap och därför 
ansåg de att deras ED inte hade någon negativ inverkan på deras äktenskap. Trots dessa 
uttalanden verkade männen sorgsna i sitt kroppsspråk då de talade om sin ED, ögonen såg 
ledsna ut och männens röster blev lägre. Även de män som inte haft samlag med sin 
partner tiden närmast innan operationen kände en saknad.  

Både män i studien samt deras partners uppgav att deras förhållande blivit starkare till 
följd av olika svårigheter de genomlidit, varav ED är en (Maliski, et al., 2001). Oliffe 
(2005) beskriver i sin studie hur en man upplevde att han och partnern hade kommit 
varandra närmare i den nya livssituationen, samtidigt saknade mannen det sexuella 
umgänget de hade innan operationen. Män i en studie (Phillips, et al., 2000) verkade 
acceptera att de kanske skulle tvingas leva med ED under en lång tid, eventuellt resten av 



8 

livet. Män upplevde det stödjande att partnern bekräftade att det fanns mer i relationen än 
sex och att intimitet kan skapas på olika sätt. Det framkom i en studie av Oliffe (2005) att 
män upplevde att manlighet skapas i samspel med både femininiteter och andra 
maskuliniteter. En del av männen kunde omvärdera sin syn på manliga ideal med hjälp av 
sina partners. Innan operationen hade män och deras partners diskuterat risken att drabbas 
av ED efter ingreppet, de ansåg dock att det var viktigare att männen överlevde sin 
cancersjukdom än att de förblev potenta. En man oroade sig mest över hur hans partner 
skulle reagera ifall han skulle drabbas av ED efter operationen, trots att hans partner 
uttryckt att hans erektionsförmåga inte var viktig längre. En av deltagarna i studien 
upplevde att han och hans partner hade sex mer sällan än innan operationen, det förklarade 
han med att de var trötta på grund av sina arbeten. Han trodde också att det kunde bero på 
att båda trodde att den andra inte var intresserad av sex.  

 

Väntan på förändring 

Känslan av hopp om förbättring var ett tema som framkom i en studie av Philps, et al. 
(2000) där deltagarna hade genomgått RPE åtta till tio veckor före intervjutillfället och 
således ansåg att det var för tidigt att säga något definitivt om hur ED skulle utvecklas 
framöver. Det viktigaste för männen var att de skulle återhämta sig fysiskt och bli 
urinkontinenta igen. ED var enligt männen ett problem de skulle angripa senare. Männen 
kände sig hoppfulla inför att den erektila funktionen i framtiden skulle återvända, de fann 
även tröst i vetskapen om att det fanns olika hjälpmedel vid behov. Detta resultat framkom 
även i andra studier (Maliski, et al., 2001; Petry, et al., 2004) vilka även beskriver hur män 
i första hand ville bli fria från sin cancer. Männen hade fått informationen av läkarna att 
den erektila funktionen ett år efter operationen troligtvis skulle ha återgått till att bli så bra 
som den kunde. Ett år efter operationen sågs därför av männen som en milstolpe i deras 
återhämtning. Män i en studie (Burt, et al., 2005) uttryckte en konstant väntan på att den 
erektila funktionen skulle återkomma och de letade ständigt efter tecken på förbättring 
trots att de förstod att erektionsförmågan kunde utebli för all framtid.  

Män hanterade sin ED på olika sätt postoperativt. Enligt Hedestig, et al. (2005) upplevde 
män stundtals oro och ångest efter genomgången RPE. Män distanserade sig från dessa 
känslor genom att aktivera sig på olika sätt och fokusera tankarna på annat. Willener och 
Hantikainen (2005) menar att män minimerade problemet med ED genom att uttrycka att 
hälsan var viktigare än sexualiteten, män såg inte sexualitet som en del av den generella 
hälsan. Hedestig, et al. (2005) beskriver att män funderade mycket över sin nya 
livssituation och över hur framtiden skulle bli. Män hade ett behov av att tala med sina 
närstående om sin situation. Vissa tankar ville de dock inte dela med andra utan höll för 
sig själva, det var exempelvis tankar kring döden, sjukdomsprognosen, känslan av att inte 
vara en hel man längre och deras förändrade sexliv. Män i en studie (Walsh & Hegarty, 
2010) uttryckte acceptans gällande sin situation, de uppgav att de var i ett skede i livet då 
de inte tyngdes så mycket av ED. De hade blivit erbjudna läkemedel men tackat nej 
eftersom de upplevde att de kunde uthärda situationen. Willener och Hantikainen (2005) 
uppger i sin studie att av de elva män som deltog i studien upplevde tre att sexualitet var 
en viktig aspekt av deras livskvalitet. Burt, et al. (2005) beskriver att direkt efter 
operationen sågs inte den erektila funktionen som ett allt för stort problem men allt 
eftersom tiden gick blev det dock ett större och större problem. Nelson, Deveci, Stasi, 
Scardino och Mulhall (2010) antyder i sin studie att män inte anpassade sig psykologiskt 
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till sin ED efter RPE eftersom de sexuella bekymren var lika stora för männen vid 12 
respektive 24 månader efter operation.   

Enligt Burt, et al. (2005) hade åldern betydelse för hur män såg på sin sexuella framtid. 
Män visade genom sitt känslomässiga uttryck att ED var ett viktigt och känsligt ämne för 
dem. Yngre män var uppenbart olyckliga över att ha drabbats av ED eftersom de upplevde 
att de var för unga för att tvingas avstå från att ha sex. Enligt O´Shaughnessy och Laws 
(2009) innebar risken att drabbas av ED en källa till oro inför RPE för de yngre männen i 
studien. En man uttryckte att han var orolig men att han framförallt ville överleva så att 
han kunde följa sina barns uppväxt. Mannen kände sig dock frustrerad eftersom han var 
frånskild och han oroade sig för att ED kunde påverka hans möjligheter att träffa en ny 
partner. Maliski, et al. (2001) beskriver att flera män menade att ED inte var ett stort 
problem för dem med hänvisning till deras höga ålder och att det inte var aktuellt för dem 
med fler barn. Oliffe (2005) beskriver att män ansåg att sexualitet och virilitet hör yngre 
män till. Äldre män i studien uttryckte att de hade haft ett aktivt sexliv tidigare och därför 
nu var villiga att acceptera avsaknaden av sex till följd av ED. Män upplevde att den 
sociala normen i samhället uttryckte att äldre män inte borde lägga så stor vikt vid att ha 
ett sexuellt aktivt liv. Äldre män förväntades vara ointresserade av sex och hade äldre män 
ett aktivt sexliv ansågs det onormalt.   

Medicinsk behandling mot ED erbjöds alla män i Burt, et al. (2005) studie. Trots det var 
en del män tveksamma till att använda sig av läkemedel eftersom de ansåg att spontanitet 
var en viktig del av det sexuella samspelet och att spontaniteten försvann när de tvingades 
förbereda sig inför ett samlag genom att ta läkemedel eller injektioner. I en studie 
(Maliski, et al., 2001) provade några män läkemedlet Viagra som behandling mot sin ED 
med litet eller inget resultat som följd vilket gjorde männen besvikna. Andra män ville inte 
använda sig av vad de upplevde som onaturliga metoder för att få erektion, de hoppades på 
att den erektila funktionen skulle återvända naturligt. Enligt Milne, et al. (2008) upplevde 
deltagarna i studien att de behövde mer hjälp från professionella inom vården för att kunna 
hantera sin ED. Män ville ha information om vilken hjälp som fanns att få. Vissa hade 
provat läkemedel och vakuumpump men många män rapporterade att de fick huvudvärk 
av läkemedlen. Män ville även att deras partner skulle få ta del av informationen. Det 
framkommer i en studie gjord av Walsh och Hegarty (2010) att en man upplevde att inte 
ens läkaren ville tala med honom om ED. Mannen upplevde att han inte fick information 
om hur han kunde få hjälp att hantera sin ED och inte heller visste mannen var han kunde 
få rådgivning.  

De flesta deltagarna i en studie (Oliffe, 2005) hade provat olika hjälpmedel för att återfå 
sin erektila funktion med olika upplevelser som följd. Användandet av vakuumpump 
upplevde en av deltagarna som smärtsam och erektionen blev inte som den blev i normala 
fall. Injektioner av läkemedel i penis upplevdes av en del män som obehagligt, ändå 
provade en del av männen behandlingen med injektioner eftersom de upplevda att en 
riktig man ska kunna frambringa en erektion. Enligt Walsh och Hegarty (2010) hade män 
olika erfarenheter av läkemedelsbehandling för sin ED, en man upplevde det smärtsamt att 
injicera läkemedel i sin penis för att förbättra erektionsförmågan. En annan man var 
skeptisk till Viagra och misstänkte att det kunde göra mer skada än nytta. En tredje man 
beskrev att han tack vare läkemedel åter kunde ha sex med sin partner. Mäns erfarenheter i 
en studie av Hedestig, et al. (2005) angående hjälpmedel för ED var att de var ett hinder 
för den sexuella lusten och prestationen. Upplevelsen av att hjälpmedel, exempelvis 
läkemedel, var ett hinder som gjorde att spontaniteten försvann från den sexuella 
samvaron är något som även tas upp i O`Shaughnessy och Laws (2009) studie. På grund 
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av att männen upplevde att spontaniteten försvann, resultatet av behandlingen inte var 
effektivt och att hela situationen kändes konstlad fortsatte inte männen med behandlingen. 
De negativa upplevelserna relaterade till injektionen gjorde att en av deltagarna ansåg att 
sex inte längre var en del av hans partnerförhållande. 

 

Diskussion 

  Metoddiskussion 

Två artiklar i föreliggande litteraturstudie är kvantitativa och resterande tio är kvalitativa 
vilket ses som en styrka eftersom syftet var att beskriva mäns upplevelser vilka tydligast 
framkommer i kvalitativa studier. I en kvalitativ studie intervjuas i regel deltagarna och 
personen som intervjuar styr inte över vilka svar som ges, däremot bearbetar forskaren 
sedan materialet. I en kvantitativ studie påverkas svaren genom att deltagarna får 
bestämda svarsalternativ i ett frågeformulär. I en kvantitativ studie deltar fler personer, 
vilket gör att resultaten i större omfattning kan generaliseras. I kvalitativa studier där färre 
deltagare som regel ingår kan resultatet oftast överföras till en liknande kontext. 
Författarna till föreliggande litteraturstudie upplevde det svårt att få fram männens 
upplevelser i kvantitativa artiklar, däremot förekom jämförande statistik i dessa artiklar. 
Databaserna Cinahl, PubMed, Academic Search Elite och SveMed+ genomsöktes. Cinahl, 
PubMed och SveMed+ är databaser mer inriktade mot omvårdnad och hälso- och sjukvård 
medan Academic Search Elite är en bredare mer allmän databas. Det faktum att 
artikelsökningarna utfördes i fyra olika databaser samt att artiklar återkom i de olika 
databaserna ses som en styrka. I samband med den inledande artikelsökningen framkom 
att området var väl omskrivet vilket föranledde att författarna till föreliggande studie 
begränsade sökningarna till artiklar publicerade tio år bakåt i tiden. Vid två sökningar i 
databasen PubMed begränsades dock tiden till artiklar publicerade fem år bakåt i tiden 
eftersom sökningen tio år bakåt gav ett oöverskådligt antal träffar. Att nio av artiklarna är 
publicerade 2005 eller senare ses som en styrka. Det anses vara en styrka att samma 
upplevelser hos män framkommer i artiklarna, det ger föreliggande studie en god validitet. 
Fem studier var utförda i Nordamerika, fyra i Europa och tre i Oceanien. Det ses som en 
styrka att samtliga studier är gjorda i länder med västerländsk livsstil och kultur eftersom 
studierna därför anses kunna överföras till svenska förhållanden. Samtidigt kan det ses 
som en svaghet att inga studier utförda i andra kulturella miljöer finns med, exempelvis 
Afrika eller Asien.  

En av artiklarna undersöker mäns upplevelser efter laparaskopisk RPE vilket är ett 
lindrigare kirurgiskt ingrepp än vad RPE är. Eftersom männen i artikelns upplevelser 
överensstämmer med deltagarnas upplevelser i de övriga resultatartiklarna anser 
författarna till föreliggande studie att detta inte påverkat resultatet. Upplevelsen av ED är 
samma oberoende av operationsmetod. I resultatet i en artikel presenteras en man som 
homosexuell. Frågan som uppkommer är om sexuell läggning har inverkan på mäns 
upplevelser av ED. Författarna av föreliggande studie anser inte att mannens sexuella 
läggning påverkat resultatet i föreliggande studie eftersom ED kan ha betydelse oavsett 
sexuell läggning och mannens upplevelser överensstämmer med de övriga männens 
upplevelser. 
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Resultatdiskussion 

Endast en artikel bedömdes ha grad III, sju artiklar graderades till grad II och fyra artiklar 
bedömdes ha grad I enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för vetenskapliga 
arbeten. Det anses vara en styrka att endast en artikel fick grad III, samtidigt upplevde 
författarna av föreliggande studie bedömningsinstrumentet som subjektivt och 
svårhanterligt. Samtliga artiklar presenterade på ett acceptabelt sätt urvalet, däremot 
saknades analys av bortfallet i flera av artiklarna. Bortfallet i en kvalitativ studie är dock 
inte lika relevant att redovisa som i en kvantitativ studie, eftersom det inte påverkar 
studiens resultat på samma sätt. Etiska aspekter presenterades tydligt i nio av de tolv 
artiklarna, de tre övriga artiklarna togs ändå med till litteraturstudien då de ansågs ha en 
tillräcklig vetenskaplig grad (grad II). De kvalitativa artiklarna presenterade sitt resultat i 
löpande text och resultatet ansågs vara tydligt att utläsa. Även en av de kvantitativa 
artiklarna presenterade sitt resultat i löpande text vilket upplevdes rörigt och svårtolkat, 
studien hade tjänat på att använda diagram eller andra illustrationer för att tydliggöra sitt 
resultat. De kvalitativa artiklarna använde sig av citat från deltagarna vilket gjorde det lätt 
att ta resultatet till sig som läsare, på det viset framkom mäns upplevelser på ett tydligt 
sätt. 

I samtliga artiklar återkommer samma teman när det gäller mäns upplevelser. Män kände 
sig förändrade, de upplevde att deras manlighet var annorlunda då de levde med ED. Det 
var med en känsla av sorg som män konstaterade att de kanske aldrig skulle återfå sin 
erektionsförmåga. När det gällde hur åldern spelade in på mäns upplevelser av att leva 
med ED så skiljde sig männen åt. En del män uttryckte att det inte var så betungande med 
ED eftersom de ändå var gamla medan andra män trots relativt hög ålder inte tyckte att det 
var accepterbart att tvingas leva med ED. Män i studierna hade olika syn på vikten av ett 
sexuellt samliv med partnern, medan det var ett viktigt inslag i förhållandet för vissa 
upplevde en del andra män att de kunde umgås intimt på andra sätt med partnern. Dessa 
olika upplevelser bekräftar att varje människa är unik och att en och samma situation kan 
upplevas på många olika sätt. Det måste vårdpersonalen tänka på i mötet med patienten.  

Det framkom i artiklar av Milne, et al. (2008), O´Shaughnessy och Laws (2009), Oliffe 
(2005), Hedestig, et al. (2005), Walsh och Hegarty (2009) samt Phillips, et al. (2000) att 
den erektila dysfunktionen påverkar män psykiskt i hög grad. Män känner sig inte som 
fullvärdiga män efter att de drabbats av ED. Upplevelsen av att vara stympade och 
ofullständiga som individer leder till att män känner sig värdelösa och osynliga. Bland 
männen fanns en föreställning av att deras manliga identitet var sammankopplad med 
deras sexuella prestation. Män tyckte att det var sorgligt att de inte var lika manliga längre 
på grund av sin ED och det var en stor källa till oro.  

Samhället har en bild av vad som är en man och hur en man ska vara. Enligt Cushman, 
Phillips och Wassersug (2010) målar media upp en bestämd bild av vad maskulinitet 
innebär, begrepp som innefattas är ärlighet, självständighet, ambition och makt. Vidare 
beskriver Cushman hur män med ED på film ofta framställs som tråkiga, meningslösa 
samt som att de inte har någon egentlig anledning att leva. Författarna av föreliggande 
studie anser att det i samhället samt hos individen råder bestämda meningar om hur en 
man ska vara och vad som är maskulint. Normen för mannen är bland annat att han ska 
vara kraftfull, självständig, ansvarstagande och potent. Dessutom ska mannen enligt 
rådande normer vara frisk både fysiskt och psykiskt. Manlighet är hårt kopplad till 
sexualitet och män har rykte om sig att alltid vilja ha sex och att alltid kunna prestera. 
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Dessa egenskaper ses som positiva hos mannen och ses som ett mått på mannens 
manlighet. Med tanke på dessa normer och föreställningar av vad det innebär att vara en 
man är det inte konstigt att män med ED känner sig mindre värda och omanliga, eftersom 
de inte lyckas leva upp till kraven de har på sig. Om det rådde en mer öppen och tillåtande 
attityd i samhället angående vad som är accepterbart när det gäller olika kroppsliga 
dysfunktioner skulle det kanske vara lättare för män med ED att anpassa sig till sin nya 
situation och acceptera sig själva.  

Män i en studie av Walsh och Hegarty (2010) upplevde att det var svårt att tala med 
läkaren och annan vårdpersonal om problemen med ED. Dessutom fanns en känsla av att 
vårdpersonalen inte ville ta upp ämnet till diskussion vilket ledde till frustration hos 
männen eftersom de önskade att vårdpersonalen skulle ta initiativ till diskussionen. 
Författarna av föreliggande studie anser att patienten kan befinna sig en underlägsen 
position gentemot vårdpersonalen och dessutom vara svag både fysiskt och psykiskt, 
därför är det extra viktigt att personalen inom vården underlättar för patienten genom att 
leda samtalet och ta upp diskussionen gällande vad som bekymrar patienten. I artiklarna 
(Hedestig, et al., 2005, Walsh & Hegarty (2009) & Milne, et al., 2008) framkom även att 
det fanns ett behov hos män att få mer information relaterad till vad ED är och vilken hjälp 
som finns att få. Män upplevde att de visserligen blev informerade angående riskerna för 
ED efter RPE men att de vid det tillfället, innan operationen var alltför fokuserade på att 
bemästra situationen i stort, att överleva cancern vilket ledde till att de inte tog till sig 
informationen. De män som hade tagit till sig informationen och förstått riskerna med RPE 
hade lättare att acceptera situationen med ED efter operationen. Män upplevde att de hade 
behövt mer hjälp efter RPE med att hantera sin ED, de hade önskat mer information om 
vilken hjälp som fanns samt vart de skulle vända sig för att kunna ta emot hjälpen (ibid). 
Warren (2009) menar att män som söker hjälp för ED antagligen har våndats en längre tid 
över att söka hjälp, och när de söker hjälp är det viktigt för vårdpersonalen att uttrycka 
sympati och inte vara fördömande. Förminskas eller åsidosätts problemen finns en risk att 
män inte tar upp dem igen. Män med ED blir ofta muntligt informerade om att deras 
problem inte är ovanliga och att det finns hjälp att få, sådan information kan med fördel 
förstärkas med skriftligt material. Baldwin, Ginsberg och Harkaway (2000) och Marwick 
(1999) påvisade i sina studier att majoriteten av patienter känner sig obekväma i att tala 
med sin läkare om sexuella problem. Araujo, Durante, Feldman, Goldstein och McKinlay 
(1998), Laumann, Paik och Rosen (1999) och Wagner, Fugl-Meyer och Fugl-Meyer 
(2000) kom i sina studier fram till att det viktigaste var att identifiera problemet med ED 
och att läkaren genom att ta upp ämnet sexuell funktion till diskussion visar engagemang 
och empati. Albaugh, et al. (2002) betonar i sin studie vikten av ett individuellt 
omhändertagande av patienter med ED. Det varierar mellan patienterna när det gäller 
deras behov av hjälp och när det gäller hur allvarligt de upplever att deras ED är. 
Vårdpersonalen måste kartlägga varje patient för sig och inte ha några förutfattade 
meningar angående patientens behov. Exempelvis vill vissa patienter att deras partner är 
närvarande vid informationsmöten samt att partnern involveras i eventuella behandlingar 
av ED, medan andra patienter inte vill att partnern är delaktig. Vissa patienter är positivt 
inställda till att ta hjälp av läkemedel eller andra behandlingsformer medan andra patienter 
är emot det.  

Författarna av föreliggande studie anser att vårdpersonalen upplever viss osäkerhet i att 
diskutera frågor som rör sexualiteten med män, människans sexualitet är intim och 
vårdpersonalen kan troligtvis uppleva att det är ett känsligt område och de oroar sig för 
risken att agera felaktigt i mötet med patienten. Vetskapen om att sexualitet visserligen är 
ett känsligt ämne men ändå ett viktigt ämne för patienten att tala om, borde leda till att 
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personal inom vården tar initiativet till att en dialog kommer igång. Det krävs en större 
kunskap hos vårdpersonalen gällande sexuella problem, ökad kunskap ger ökad trygghet 
och då blir det lättare att tala med patienten om dessa dilemman. Eftersom patienterna har 
olika önskemål gällande om de helst talar med kvinnlig respektive manlig vårdpersonal 
måste personalen vara lyhörd och se patienten som den unika individ han är. Det är av vikt 
att patienten som ska behandlas genom RPE får information om vilka biverkningar som 
riskerar att uppkomma och informationen måste ges flera gånger och vid tillfällen då 
patienten är mottaglig. Vårdpersonalen måste följa upp patienten för att få en bild av hur 
patienten tolkat informationen. Stödgrupper kan fungera stödjande och upplevas som 
positiva av män då de får möjlighet att ventilera sina upplevelser och eventuella problem 
med andra män i liknande situationer. Vårdpersonalen har ett ansvar när det gäller att 
sprida information till patienterna om att dessa stödgrupper finns. Det framkom i 
artiklarna (Oliffe, 2005; Milne, et al., 2008; Walsh & Hegarty, 2010; Hedestig, et al., 
2005; O`Shaughnessy & Laws, 2009) att män önskade mer stöd och vägledning efter 
operationen så att de fick kunskap om vilka hjälpmedel som fanns och vilka behandlingar 
som kunde sättas in. Män hade delade meningar om hur hjälpmedlen för att erhålla en 
erektion fungerade. En återkommande upplevelse var att förberedelserna med exempelvis 
vakuumpumpar eller läkemedel såsom Viagra eller läkemedel som injicerades i penis 
förstörde det spontana och hade en negativ inverkan på den sexuella helhetsupplevelsen. 
Vissa män tyckte att det gjorde ont att injicera läkemedel i penisen, andra upplevde att 
läkemedelsbehandlingen inte fungerade optimalt.  

En helt nyligen publicerad studie Carlsson, et al., 2010) visar på hur vanligt 
förekommande ED efter RPE är. Deltagarna i studien utgjordes dels av män som 
genomgick PSA-screening och dels av en kontrollgrupp där männen inte genomgick PSA-
screening. Resultatet baseras på den erektila funktionen 18 månader efter operationen. I 
PSA-screeninggruppen var 90/205 män impotenta före operationen. Av de män i PSA-
screeninggruppen som före operationen var potenta blev 91/115 impotenta eller sexuellt 
inaktiva efter operationen. I kontrollgruppen var 35/89 män impotenta före operationen. 
Efter ingreppet blev 49/54 av männen i kontrollgruppen som före operationen var potenta, 
impotenta eller sexuellt inaktiva. Av dessa siffror kan slutsatsen dras att en hög andel män 
drabbas av ED efter RPE. Enligt Hake (2008) har tekniken robotassisterad prostatektomi 
som lanserades i början av 2000-talet lett till färre biverkningar jämförd med 
konventionell operationsteknik. En robotassisterad prostatektomi är mer precis i utförandet 
än RPE och därför kan skador på exempelvis nerverna som styr mannens erektion lättare 
undvikas. Robotassisterad prostatektomi ger troligtvis även bättre resultat gällande 
symtom som ED. UroClinic (2010) menar att robotassisterad kirurgi i bästa fall kan 
innebära att 80-90 % av de behandlade männen återfår sin erektila funktion inom ett år.  

Författarna av föreliggande studie menar att med ovanstående uppgifter kan 
robotassisterad prostatektomi bespara många män långvarigt lidande på grund av ett liv 
med ED. Det är psykiskt tungt för de män som önskar ett fortsatt sexliv att inte kunna 
uppnå en tillräcklig erektion och att uppleva att de hjälpmedel som finns inte hjälper. Det 
sexuella samlivet ska vara en positiv upplevelse förknippat med njutning men tyvärr 
innebär det sexuella samlivet istället för merparten av männen med ED en känsla av 
oförmåga, olust och smärta.  
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Konklusion 

Män med ED upplevde att deras identitet förändrades på olika sätt och i olika grad. Män 
kopplade samman sin manlighet med sin sexuella prestation och upplevde därför att de 
inte var fullvärdiga män då de drabbats av ED. Män upplevde ED som ett större problem i 
jämförelse med partnerns upplevelse av situationen. Männens vardag präglades av hopp 
och väntan på att den erektila funktionen skulle återkomma till acceptabel nivå. Vissa män 
tycktes acceptera ett liv med ED då de uppnått en ålder då de upplevde sex som mindre 
viktigt medan andra män inte alls var villiga att acceptera sin ED och ett liv utan sex. 
Genomgående för männen var att det viktigaste för dem var att överleva sin 
cancersjukdom. Män upplevde de hjälpmedel som erbjöds som onaturliga, smärtsamma 
och att de tog bort det spontana i situationen och detta upplevdes av männen som något 
negativt.  

Implikation 

Mer forskning om hur män med ED kan få bättre stöd postoperativt av vårdpersonal och 
från andra instanser, exempelvis stödgrupper, efterfrågas. Vilket stöd som ska 
administreras och hur det ska gå till behöver tydliggöras liksom vem som ska ansvara för 
stödinsatserna. Det vore intressant att upprepa studien med syftet att beskriva hur många 
män som drabbas av ED efter robotassisterad kirurgi vid PC i relation till hur många män 
som drabbas av ED efter RPE. Personal inom Hälso- och sjukvården behöver utökad 
kunskap om vad olika sexuella problem innebär, för att bättre kunna bemöta och hjälpa 
patienten. Mäns upplevelser av ED måste tas på allvar av all personal i mötet med de 
drabbade männen. I sjuksköterskeutbildningen bör olika sexuella problemområden lyftas 
upp till diskussion dels för att ge studenterna en ökad kunskap och dels för att 
avdramatisera ämnet. Det är dags att frågor som rör sexuella dysfunktioner och mänskliga 
olikheter inte längre är tabu.  
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Tabell 2. Sökhistorik     Bilaga I:1 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träf-
far 

Lästa 
ab-
stract 

Ur-
val 1 

Ur-
val 2 

Cinahl 101125 AB radical prostatectomy and AB 
erectile dysfunction 
Limits: Abstract, Research article, 
English Language, 2000-2010 

10 8 2 2 

Cinahl 101125 Erectile dysfunction and quality of 
life 
Limits: Abstract, Research article, 
English Language, 2000-2010 

31 6 5 1 

Cinahl 101126 (MH "Prostatectomy/AE") and (MH 
"Impotence") 
Limits: Abstract, Research article, 
English Language, 2000-2010 

16 9 5 3 

Cinahl 101126 Radical prostatectomy and erectile 
dysfunction and experience 
Limits: Abstract, Research article, 
English Language, 2000-2010 

3 1 1 1 

PubMed 101126 "Erectile Dysfunction"[Mesh] and 
"Prostatectomy/adverse 
effects"[Mesh] and experience 
Limits: Abstract, English language, 
2005-2010 

19 1 0 0 

PubMed 101126 "Erectile Dysfunction"[Majr] and 
"Prostatectomy"[Majr] 
Limits: Abstract, English language, 
2005-2010 

141 9 2 1 

Cinahl 101201 Prostatectomy and spouse 
Limits: Abstract, Research article, 
English Language, 2000-2010 

6 1 0 0 

PubMed 101201 Radical prostatectomy and spouse 
Limits: Abstract, 2000-2010 

18 3 2 1 

 

 

 

       



 

Bilaga I:2 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träf-
far 

Lästa 
ab-
stract 

Ur-
val 1 

Ur-
val 2 

Cinahl 101203 Prostatectomy and impotence 
Limits: Abstract, Research article, 
English Language, 2000-2010 

30 5 3 1 

Cinahl 101203 Prostatectomy and experience 
Limits: Abstract, Research article, 
English Language, 2000-2010 

38 8 3 2 

Cinahl 101203 Prostatectomy and quality of life 
Limits: Abstract, Research article, 
English Language, 2000-2010 

69 8 2 0 

Academic 
Search 
Elite 

101203 Prostatectomy and erectile 
dysfunction and experience 
Limits 2000-2010, Article 

7 2 0 0 

Academic 
Search 
Elite 

101203 Prostatectomy and impotence and 
experience 
Limits 2000-2010, Article 

13 3 0 0 

SveMed+ 101203 Prostatektomi and erektil dysfunction 
Limits: Svenska språket, Artikel 

0 0 0 0 

SveMed+ 101203 Erektil dysfunktion 
Limits: Svenska språket, Artikel 

67 1 0 0 

       

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:1 

 

 

 

          

 
 

Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2005 
Canada 
Cinahl 

Burt, J., Caelli, 
K., Moore, K., 
& Anderson, M 

Radical 
prostatectomy: 
men’s experiences 
and postoperative 
needs. 

Att på djupet utforska mäns 
upplevelser efter en radikal 
prostatektomi och vilka 
behov männen utrycker 
postoperativt samt undersöka 
om männen upplevde att 
preoperativ utbildning 
adekvat förberedde dem för 
postoperativ återhämtning 
och rehabilitering. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. Multipla 
semistrukturerade 
telefonintervjuer som 
spelades in på 
bandspelare och varade i 
30-45 minuter. N=17, 
alla män i åldrarna 55-70 
år. Män diagnostiserade 
med prostatacancer i ett 
tidigt stadium och som 
hade genomgått radikal 
prostatektomi. 
Deltagarna skulle kunna 
tala och läsa engelska. 

Männen väntade på att den 
erektila funktionen skulle 
återkomma och de upplevde 
återhämtningsfasen efter 
operationen som jobbig. 
Männen upplevde 
frustration då de inte kunde 
ha samma spontanitet i 
sexlivet som före 
operationen. Sexuell och 
erektil dysfunktion 
påverkade männens 
självbild negativt och 
skapade oro och ångest hos 
männen. 

Grad III 
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Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2005 
Sweden 
Cinahl 

Hedestig, O., 
Sandman, P-O., 
Tomic, R., & 
Widmark, A. 
 

Living after radical 
prostatectomy for 
localized prostate 
cancer: A qualitative 
analysis of patient 
narratives. 
 

Belysa mäns erfarenheter av 
livet efter en radikal 
prostatektomi. 
 

Kvalitativ intervjustudie. 
Itervjuer som spelades in 
på bandspelare och varade 
i 35-60 minuter. N=10, 
alla män mellan 61-69 år. 
Inklusionskriterierna var 
att männen skulle vara 
mellan 60-69 år, 
diagnostiserade med 
lokaliserad prostatacancer, 
ett PSA värde <10 ng/ml 
vid diagnostillfället, bo i 
Västerbotten i Sverige, 
prata svenska, inte ha 
några andra kroniska 
sjukdomar som kan 
påverka deras dagliga liv 
och ha genomgått radikal 
prostatektomi för mer än 6 
månader men inte mer än 
3 år innan intervjutillfället. 
Exklutionskriterier var att 
männen inte fick ha en 
personlig relation sedan 
tidigare till den som 
intervjuvade. 

Männen upplever att de är en 
förändrad man efter 
operationen jämfört med den 
person de var före. Det fanns 
en längtan att återgå till livet 
som det var innan de fick 
diagnosen prostatacancer. Att 
förlora den erektila 
funktionen påverkade sexlivet 
drastiskt och genererade viss 
sorg hos männen. Männen 
som var väl införstådda med 
biverkningarna av 
operationen hade lättare att 
acceptera den nya 
livssituationen, ett generellt 
välbefinnande var viktigast 
för dem.  
 

Grad I 
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Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2001  
USA 
Cinahl 

Maliski, S.L., 
Heilemann, 
M. V., & 
McCorkle, R. 

Mastery of 
Prostatectomy 
Incontinence and 
Impotence: His 
Work, Her Work, 
Our Work. 

Att beskriva pars 
upplevelser av inkontinens 
och impotens efter en 
radikal prostatektomi. 

Kvalitativ 
tvärsnittsstudie. Paren 
intervjuades separat 
med den andra hälften 
närvarande i rummet. 
Intervjuerna varade i 
ungefär två timmar. 
Datan analyserades 
sedan med en grounded 
theory ansats. Urvalet 
bestod av 20 par. 

Männens högsta prioritet 
var att bli fria från 
cancern, urininkontinens 
och erectil dysfunction var 
lägre prioriterade. Männen 
hoppades att den erektila 
funktionen skulle bli bättre 
allt eftersom tiden efter 
operationen förflöt. 
Männen försökte sätta den 
erektila dysfunktionen i 
perspektiv till att de ändå 
överlevt och många män 
som var äldre uttryckte att 
det hade varit värre om de 
drabbats av erektil 
dysfunktion i yngre år. 

Grad II 
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Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2008 
Canada 
Cinahl 

Milne, J. L., 
Spiers, J. A., 
& Moore, K. 
N 

Men`s 
experiences 
following 
laparoscopic 
radical 
prostatectomy: A 
qualitative 
descriptive study. 

Utforska mäns upplevelser 
efter en laparoskopisk 
radikal prostatektomi. Att 
undersöka vilka behov 
männen haft innan och efter 
operationen samt hur väl 
deras behov blivit 
tillfredsställda. 

En kvalitativ 
beskrivande metod 
användes. Intervjuer 
genomfördes 
individuellt samt i 
grupp. Interjuerna 
spelades in på 
bandspelare. 
Deltagarna i studien 
var 19 män i åldrarna 
46-76 år vilka 
genomgått en 
Laparoskopisk radikal 
prostatektomi inom en 
period på tre år tillbaka 
och ville deltaga. 
Medelåldern på 
männen var 62 år. 

Männen upplevde 
informationen gällande 
biverkningar som viktig. 
Det som oroade männen 
mest efter operationen var 
erektil dysfunktion. 
Överlag uttryckte männen 
att de inte var villiga att 
acceptera sin erektila 
dysfunktion, även om 
vissa av männen upplevde 
att de var så till åren 
komna att det inte var så 
viktigt med samlivet 
längre. 

Grad I 



 

Bilaga II:V 

 

 

 

 

Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2007 
Australien 
Cinahl 

McCabe, M. 
P., & Matic, 
H. 

Erectile 
dysfunction and 
relationship´s: 
views of men with 
erectile 
dysfunction and 
their partners. 

Att undersöka männens och 
deras partners reaktioner på 
erektil dysfunktion. 

Kvantitativ studie.  
Deltagarna fyllde i ett  
frågeformulär. Urvalet 
bestod av 40 män och 
deras partners. 
Männens medelålder 
var 62,8 år och 
kvinnornas 54,2. 
Inklusionskriterier för 
studien var att männen 
skulle vara 
heterosexuella, gifta 
sedan minst ett år, 
bosatta i Australien 
samt haft erektil 
dysfunktion under 
minst ett år. 

Det framkom att männen 
med erektil dysfunktion 
hade samlag oftare innan 
operationen jämfört med 
efteråt. Både männen och 
kvinnorna ansåg att deras 
förhållande var mycket 
viktigt och det sexuella 
samlivet var en viktig del i 
relationen. Det framkom 
att männen hade sämre 
självkänsla, livskvalitet 
och var mindre 
tillfreddställda sexuellt än 
vad kvinnorna var. 

Grad II 



 

 Bilaga II:VI 

Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2010 
USA 
PubMed 

Nelson, C. J., 
Deveci, S., 
Stasi, J., 
Scardino, P. 
T., & 
Mulhall, J. P. 

Sexual Bother 
Following Radical 
Prostatectomy. 

Syftet var i tre delar: Att 
fastställa om sexuella 
bekymmer ökar efter en 
radikal prostatektomi. Att 
fastställa ifall männen 
anpassar sig psykologiskt 
till sin nedsatta 
erektionsförmåga. Att 
identifiera eventuell 
förutsägbara sexuella 
bekymmer efter en radikal 
prostatektomi. 

Kvantitativ studie som 
ingår i en större studie. 
183 män med 
medelåldern 58 ± 7 år 
som blivit behandlade 
med radikal 
prostatektomi fyllde i 
ett frågeformulär innan 
operationen och 
därefter var tredje 
månad i två år. Den här 
studien använder data 
insamlad före och 12 
respektive 24 månader 
efter operationen. 
Exklusionskriterier var 
om männen genomgått 
strål- eller 
hormonbehandling. 
The Prostate-Health 
Related Quality-of-Life 
Questionnaire var 
frågeformuläret som 
användes. Två av 
formulärets 63 delar 
användes. 

Den uppmätta erektila 
funktionen var bäst före 
operationen och var 
avsevärd försämrad tolv 
månader efter, däremot 
mättes en viss förbättring 
24 månader efter 
ingreppet. Upplevelsen av 
sexuella bekymmer var 
lägst innan operationen, 
sedan följde en ökning av 
de sexuella bekymren och 
efter det låg värdena på 
ungefär samma nivå vid 
12 respektive 24 månader. 

Grad II 



 

Bilaga II:VII 

 

 

 

Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2005 
Australien 
Cinahl 

Oliffe, J. Constructions of 
masculinity 
following 
prostatectomy-
induced 
impotence. 

Utforska upplevelsen av 
impotens hos män som 
genomgått radikal 
prostatectomy på grund av 
diagnosen lokaliserad 
prostatacancer. 

De 15 männen, med 
medelåldern 57 år, som 
deltog i den här 
kohortstudien ingick 
från början i en större 
etnografisk studie men 
skildes från de övriga 
daltagarna på grund av 
sina unika problem. 
Studien är kvalitativ 
och individuella semi-
strukturerade 
djupintervjuer 
genomfördes för att 
samla data. 
Intervjuerna spelades 
in på bandspelare och 
varade i genomsnitt 2 
timmar. 

Det viktigaste för männen 
och deras partners var att 
bli friska från cancern, den 
erektila dysfunktionen var 
inte prioriterad. Männen 
oroade sig för hur deras 
partners uppfattade 
situationen. Åldern var en 
påverkande faktor 
gällande männens 
acceptans av erektil 
dysfunktion. En stor del av 
männens återhämtning 
kretsade kring att få 
tillbaka eller förbättra sin 
erektila funktion. 

Grad II 



 

Bilaga II:VIII 

 

 

 

 

 

 
 

Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2009 
Australien 
Cinahl 
 
 

O´Shaughne
ssy, P. K., & 
Laws, T. A. 

Australian 
men´s long term 
experiences 
following 
prostatectomy: 
A qualitative 
descriptive 
study. 

Att beskriva mäns 
återhämtning på lång sikt 
efter en prostatektomi, i 
syfte att identifiera 
sjukliga tillstånd efter 
operationen. 

Kvalitativ studie.  
Intervjuer utfördes 
individuellt samt i 
fokus-grupper. I 
studien deltog 11 
män som all 
genomgått en 
prostatektomi för 
minst 6 månader 
sedan. 

Männen uttryckte att det 
viktigaste i situationen 
var att bli fria från 
cancern. De yngre 
männen upplevde det 
mycket oroande att de 
riskerade att få en 
försämrad erektil 
funktion efter 
operationen. 

Grad I 



 

Bilaga II:IX 

 

 

 

Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2000 
Canada 
Cinahl 

Phillips, C., 
Gray, R. E., 
Fitch, M. I., 
Labrecque, 
M., Fergus, 
K., & Klotz, 
L. 

Early Postsurgery 
Experience of 
Prostate Cancer 
Patients and 
Spouses. 

Beskriva patienter och 
deras partners upplevelser I 
den tidiga postoperative 
fasen vid prostatacancer. 

Kvalitativ 
intervjustudie, vilken 
ingår i en större studie. 
Intervjuerna varade 
mellan 45-90 minuter 
och spelades in på 
band. Urvalet bestod av 
34 patienter med 
prostatacancer och 
deras partners. 
Samtlige skulle förstå 
och prata engelska, 
prostatatektomi skulle 
vara vald som 
behandling. 
Medelåldern på 
mannen var 60,6 år och 
partnerns medelålder 
var 57,1 år. 

Samtliga deltagare 
saknade förmågan att ha 
en erektion. Dock ansåg 
männen att det var för nära 
operationen för att dra 
någon slutsats av det. 
Viktigast för männen var 
att återhämta sig fysiskt. 

Grad II 



 

Bilaga II:X 

 

 

 

Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2009 
Irland 
Cinahl 

Walsh, E., & 
Hegarty, J. 

Men’s 
experiences of 
radical 
prostatectomy as 
treatment for 
prostate cancer. 

Skapa insikt i mäns 
upplevelser relaterat till 
deras prostatacancer. I 
artikeln undersöks hela 
tidspannet från mannens 
första möte med läkaren till 
tiden för intervjun. 

Kvalitativ studie som 
ville få en retrospektiv 
bild, med 
semistrukturerade 
intervjuer. 8 män 
deltog i studien, som 
genomgått 
prostatektomi för 
mellan 14 månader och 
15 år sedan. Förståelse 
för engelska språket 
var ett 
inklusionskriterium. 
Exklusionskriterier var 
män som upplevt 
komplikationer efter 
operation samt 
genomgick andra 
behandlingar för sin 
prostatacancer. 

Erektil dysfunktion var 
den största källan till oro 
för männen. Aspekter som 
framkom var förändrad 
identitet, upplevelse av sin 
manlighet och attityder till 
hjälpmedel. 

Grad I 



 

Bilaga II:XI 

 

Publicerings-
år 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2005 
Cinahl 
 

Willener, R., 
& 
Hantikainen, 
V 

Individual 
Quality of Life 
Following 
Radical 
Prostatectomy In 
Men with 
Prostate Cancer. 

Undersöka mäns 
livskvalité efter en 
radikal prostatektomi vid 
prostatacancer. 

Kvalitativ metod 
med intervju som 
datainsamlingsmetod
. 11 män deltog som 
genomgått radikal 
prostatektomi 3-4 
månader innan 
intervjutillfället. 
Medelåldern på 
männen var 66 år. 
Yngsta deltagaren 
var 58 år och den 
äldsta var 70 år. 
Männen var inte kvar 
på sjukhuset efter 
operationen, 
behärskade tyska 
språket, var i sådant 
psykiskt och fysiskt 
skick att de orkade 
med intervjuerna och 
skriftligt sagt ja till 
att deltaga i studien. 

Männen arbetade fram 
55 områden som de 
relaterade till begreppet 
livskvalité. Ett område 
var intimitet/sexualitet. 

Grad II 



 

Bilaga II:XII 

 

 

 

Publicerings-
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod och urval Sammanfattning Vetenskaplig 
grad 

2004 
Schweiz 
PubMed 

Petry, H., 
Berry, D. L., 
Spichiger, E., 
Kesselring, 
A., Gasser, T. 
C., Sulser, T., 
& Kiss, A. 

Responses and 
experiences after 
radical 
prostatectomy: 
perceptions of 
married couples in 
Switzerland. 

Beskriva männens och 
partnerns upplevelser, 
förväntningar och vad de 
föredrog gällande de olika 
aspekterna av situationen. 

Kvalitativ 
tvärsnittstudie med 
grounded theory som 
ansats. Intervjuer som 
varade mellan 45-90 
minuter och spelades in 
på band. 10 män och 
deras kvinnliga 
partners deltog i 
studien. 1 deltagare 
hade genomgått 
prostatektomi 12 
veckor tidigare, 
resterande 9 deltagare 
hade genomgått 
operationen för 4-8 
veckor sedan. Männens 
medelålder var 64,6 år. 

Det viktigaste för männen 
var att överleva, i andra 
hand kom att bli fri från 
inkontinensproblem och 
som nummer tre i 
prioriteringen kom den 
erektila förmågan. 
Männen upplevde att det 
var för tidigt att förutsäga 
hur bestående deras 
erektila dysfunktion skulle 
bli, de hade hopp om att få 
tillbaka den erektila 
funktionen. Vidare 
funderade de på hur deras 
erektila dysfunktion skulle 
påverka deras förhållande 
till sin partner. 

Grad II 



 

 


