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Sammanfattning Urininkontinens drabbar ungefär hälften av de män som 

genomgått en radikal prostatektomi. I Sverige utförs cirka 

2400 operationer årligen och antalet antas stiga i takt med att 

befolkningen blir allt äldre. I relation till antalet operationer 

som årligen genomförs är sannolikheten stor att som 

sjuksköterska möta män som lever med urininkontinens som 

postoperativ komplikation. Forskning visar att 

urininkontinens ofta orsakar ett betydande lidande för 

individen och det är därför av betydelse att männens 

upplevelser uppmärksammas. Syftet med litteraturstudien var 

att belysa mäns upplevelser av att leva med urininkontinens 

efter radikal prostatektomi och baserades på tolv 

vetenskapliga artiklar. Efter bearbetning av artiklarna 

utarbetades resultatet i form av de fem kategorierna: att få sitt 

liv förändrat, att ständigt vara rädd, att förlora sin 

manlighet, att ligga steget före och att inte bli informerad. 

Av resultatet framgår att flertalet män upplevde känslor av 

rädsla och skam på grund av urininkontinens, vilket ofta 

bidrog till isolering från sociala sammanhang. Andra centrala 

fynd i männens berättelser var känslor av förlorad manlighet 

och upplevelser av bristfällig information. Det är av stor vikt 

att mäns upplevelser av att leva med urininkontinens efter 

radikal prostatektomi uppmärksammas i 

sjuksköterskeutbildningen och även att vidare forskning görs 

inom detta problemområde.  
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Abstract  Approximately half of the men who have gone through a 

radical prostatectomy suffer from urinary incontinence as a 

post-operative complication. There is about 2400 

prostatectomy operations performed yearly in Sweden and 

the number of operations is assumed to increase as the 

number of older people in the population is rising. In relation 

to how common the operation is, the likelihood is high that 

the work as a nurse is going to involve meetings with men 

who live with urinary incontinence as a postoperative 

complication. Research shows that urinary incontinence often 

causes the individual a major suffering and for that reason it 

is of importance to bring their experiences up to light. The 

purpose of this literature study was to illuminate men´s 

experiences of living with urinary incontinence after radical 

prostatectomy and was based on twelve scientific articles. 

After processing the articles, the result took shape in the five 

categories: to get life changed, to constantly be afraid, to 

loose masculinity, to always lay one step ahead and to not 

become informed. The result shows that most men 

experienced feelings of fear and shame because of the urinary 

incontinence. These feelings often resulted in isolation from 

different social contexts. Other central findings in the men´s 

stories were feelings of lost masculinity and the experience of 

not being well informed. It is of great importance that men´s 

experiences of living with urinary incontinence after radical 

prostatectomy is highlighted in nurse’s education and that 

further research is needed in this problem field.  
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Inledning 

Radikal prostatektomi är en kirurgisk operation som görs i syfte att avlägsna cancer i 

prostatan och är i dagsläget den vanligaste behandlingen (Damber & Hugosson, 2012). I 

världen diagnostiseras cirka 900 000 män årligen med prostatacancer (International 

agency for research on cancer, 2008). I Sverige klassas sjukdomen som ett 

folkhälsoproblem (Adami, Grönberg, Holmberg, Johansson, Widmark & Cederquist, 

2006) och varje år drabbas cirka 9000 män (Nationella prostatacancerregistret – NPCR 

(2013). Prostatacancer är inte enbart den vanligaste cancerformen bland män utan även 

den mest förekommande cancerformen i Sverige idag. Sjukdomen drabbar framförallt 

äldre män och det är ovanligt att cancern debuterar innan 65 års ålder (Adami et al. 

2006). År 2012 utfördes drygt 2000 prostatektomier i Sverige (Nationella 

prostatacancerregistret – NPCR, 2013) och enligt forskning antas denna siffra stiga då 

andelen äldre i befolkningen stadigt ökar (Adami et al. 2006). Nya tekniker inom 

urologisk kirurgi resulterar i kortare vårdtider och ställer högre krav på sjuksköterskans 

förmåga till planering och att informera patienten på ett grundligt och korrekt sätt 

(Elgaard & Tækker Jepsen, 2010).  

 

Ungefär hälften av de män som genomgår en radikal prostatektomi drabbas av 

urininkontinens som komplikation (Yu Ko & Sawatzky, 2008). Urininkontinens 

påverkar ofta individens sociala liv negativt, leder till reducerat självförtroende och 

sämre mental hälsa (SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2000). Att leva 

med urininkontinens kan upplevas som ett lidande och vara så påtagligt att livskvaliten 

påverkas negativt (ibid). Enligt International council of nurses - ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2007) är sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. För att god omvårdnad 

skall kunna ges och lindra det eventuella lidande urininkontinens framkallar är det 

väsentligt att sjuksköterskan ser individen som en helhet av kropp, själ och ande där 

varje del är lika viktig att uppmärksamma (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Bakgrund 

Lidande 

Begreppet lidande härstammar från fornsvenskans lidha och betyder enligt Norstedts 

Etymologiska ordbok (2008) att utstå smärta och stå ut med. Eriksson (1994) förklarar 

dock att lidande och smärta inte är synonymer då smärta kan förekomma utan lidande 

likväl som lidande kan förekomma utan smärta. Vidare beskriver Eriksson (1994) att 

lidande är en ofrånkomlig och naturlig del av det mänskliga livet. Lidande kan innebära 

en förlust som antingen gestaltar sig som någonting konkret eller har en symbolisk 

mening och denna förlust leder till att människan förlorar sin känsla av helhet. I 

samband med lidande uppkommer känslor av hopplöshet, skuld, förnedring, sorg och 

ensamhet och den lidande människan kan uppleva det svårt att tala om sina känslor. 
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Mötet med den som lider måste därför genomsyras av respekt och lyhördhet för dennes 

unika livsvärld och situation (ibid).  

 

Historiskt sett har sjukvården uppkommit i syfte att lindra det mänskliga lidandet 

(Eriksson, 1994). Något som kan te sig motsägelsefullt är dock att lidande ofta 

uppkommer till följd av vård. Eriksson (1994) delar in lidande i vården i tre kategorier. 

Den första benämns som sjukdomslidande. Sjukdomslidande innebär att lidandet 

orsakas av den sjukdom patienten är drabbad av eller av dess behandling. Den andra 

kategorin är vårdlidande och innebär en kränkning av patientens värdighet. Exempel 

som Eriksson (1994) betonar som kränkande är nonchalans vid tilltal, respektlöshet vid 

omvårdnad rörande patientens intima områden samt att patientens känsliga frågor inte 

tas på allvar. Den ojämna maktfördelningen mellan patient och vårdare inom sjukvården 

kan också orsaka ett lidande för patienten ifall makten missbrukas. Vidare kan ett 

vårdlidande orsakas av utebliven vård vilket kan gestalta sig som vårdpersonalens 

bristfälliga förmåga att se och bedöma individens behov. Den sista kategorin Eriksson 

(1994) lyfter upp är livslidande och innebär att individens hela livssituation drabbas och 

invanda livsmönster förändras.  

 

Eriksson (1994) framhäver att allt lidande i vården som kan förhindras måste 

uppmärksammas och elimineras och det är vårdpersonalens ansvar att lindra detta 

lidande. Sjuksköterskans ansvar att lindra lidande framgår även tydligt i ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (2007). En förutsättning för att kunna lindra en patients lidande 

är att all omvårdnad genomsyras av ett välkomnande, empatiskt och respektfullt 

förhållningssätt (Eriksson, 1994).  

Urininkontinens 

En oförmåga att kunna kontrollera blåstömningen kan resultera i inskränkningar i det 

sociala livet, påverka hygienen och orsaka ett betydande lidande för individen 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län & Socialstyrelsen, 2006). Att kunna kontrollera när 

blåsan skall tömmas och att det skall utföras i avskildhet är något som barn lär sig redan 

i tidig ålder, detta medför att de flesta vuxna ser sina dagliga toalettbesök som en 

självklarhet (ibid). Urininkontinens definieras som all typ av ofrivilligt urinläckage vare 

sig om det drabbar individens upplevda livkvalitet negativt eller om individen inte 

upplever sig besvärad av tillståndet (Abrams et al. 2003). Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2013) belyser forskningen om urininkontinens från ett 

individperspektiv och framhäver att många upplever en rädsla för att läcka och att bli 

påkommen samt att det ska börja lukta. I takt med att samhällets hygienstandard har 

utvecklats har även människors syn på hygien förändrats (SCA Hygienrapport, 2008). 

Enligt SCA Hygienrapport (2008) anses urininkontinens vara det mest socialt 

tabubelagda hygienproblemet i dagens samhälle. Rapporten visade att en viktig del i att 

uppleva personligt välbefinnandet var att ha god hygien och den mest betydelsefulla 

aspekten på god hygien ansågs vara att dofta gott (ibid). 

 

Vid radikal prostatektomi avlägsnas hela prostatan med hjälp av kirurgi (Adami et al. 

2006). Prostatan är en körtel som är ungefär lika stor som en kastanj och är belägen runt 

den översta delen av mannens urinrör, precis under urinblåsan (Gjerland, Almås & 
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Grønseth, 2011). Nära prostatan finns en inre och en yttre slutarmuskel vars funktion är 

att förhindra att urin läcker ut. I samband med att prostatan avlägsnas tas även den inre 

slutarmuskeln bort. Mannen blir därför helt beroende av den yttre slutarmuskeln för att 

undvika att läcka urin (ibid). Ytterligare en anledning till att urininkontinens kan 

uppkomma postoperativt är den eventuella ärrbildning som uppstår i det område där 

prostatan tidigare varit belägen (Adding, Nilsson, Hosseini, Carlsson, Haendler & 

Wiklund, 2012). Efter en prostatektomi erhåller patienten alltid urinkateter och denna 

avlägsnas postoperativt efter en till två veckor (Damber et al. 2012). Vid borttagandet 

av urinkatetern drabbas männen ofta av svår ansträngningsinkontinens, även kallad 

stressinkontinens (ibid). Ansträngningsinkontinens innebär att urinläckage uppstår då 

individen i olika grad anstränger sig fysiskt (SBU, 2013). Vid svår 

ansträngningsinkontinens uppstår läckage vid så låg fysisk ansträngning som 

exempelvis lägesändring i sängen (ibid). Lätt ansträngningsinkontinens innebär att 

individen får ofrivilligt urinläckage vid exempelvis hosta, tunga lyft och nysning (SBU, 

2013). Damber et al. (2012) beskriver att besvären i de flesta fall reduceras efter ett tag 

och att det är ovanligt med svår urininkontinens efter tre månader. Enligt en nationell 

kvalitetsrapport har cirka var tredje man problem med lätt ansträngningsinkontinens och 

en man av tio upplever sig ha svår ansträngningsinkontinens ett år efter operation 

(Nationellt Prostatacancerregister – NPCR, 2013).  

Kommunikation och information 

Burt, Caelli, Moore och Anderson (2005) visar att män som genomgått radikal 

prostatektomi kan uppleva sig otillräcklig informerade angående eventuella 

biverkningar som kan uppkomma postoperativt. Burt et al. (2005) belyser även vikten 

av att sjuksköterskan är medveten om männens eventuella svårigheter att kommunicera 

och ställa frågor kring intima angelägenheter såsom urininkontinens. Det anses även 

väsentligt att vårdpersonal har förståelse för att den situation männen befinner sig i 

eventuellt kan påverka deras förmåga att ta till sig information som ges (ibid).  

 

Centrala delar i sjuksköterskans informativa och stödjande roll vid urininkontinens är att 

informera om och tillgodose männen olika typer av inkontinensskydd samt att följa upp 

inkontinensproblematiken (Elgaard et al. 2010). Sjuksköterskan har även ett ansvar att 

instruera mannen angående utövandet av bäckenbottenträning och eventuellt initiera 

kontakt med en sjukgymnast (Elgaard et al. 2010). Att träna upp 

bäckenbottenmuskelaturen efter en radikal prostatektomi anses vara en bra och säker 

metod för att snabbare återfå kontinens och på så sätt förbättra individens livskvalitet 

(Filocamo, Marzi, Del Popolo, Cecconi, Marzocco, Tosto & Nicita, 2005).  

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs 

att sjuksköterskans kommunikation med patienter skall genomsyras av respekt, 

lyhördhet och empati. Stöd och information ges i syfte att göra patienten delaktig i 

vården och för att behandlingen skall bli den för patienten mest optimala. Det är av stor 

vikt att sjuksköterskan uppmärksammar individer som inte självmant söker information 

och även att information ges vid rätt tillfälle samt med rätt utformning och innehåll i 

relation till individens kunskaper. Det ligger även på sjuksköterskans ansvar att förvissa 

sig om att given information är förstådd av patienten (Socialstyrelsens, 2005). 
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Problemformulering 

I relation till antalet radikala prostatektomier som genomförs i Sverige varje år, samt att 

andelen äldre i befolkningen stadigt ökar, är sannolikheten stor att arbetet som 

sjuksköterska kommer innebära möten med män som drabbats av urininkontinens som 

postoperativ komplikation. Forskning visar att urininkontinens kan påverka individen på 

ett psykiskt, fysiskt och socialt plan och orsaka ett betydande lidande. Det är av stor vikt 

att männens upplevelser kring att leva med urininkontinens uppmärksammas. Genom 

denna kunskap ökar sjuksköterskans möjlighet att bemöta männen med empati och 

förståelse. 

Syfte 

Syftet var att belysa mäns upplevelser av att leva med urininkontinens efter radikal 

prostatektomi. 

Metod 

En litteraturöversikt utfördes enligt Friberg (2012) vilket innebär att en översikt skapas 

över det aktuella kunskapsläget inom området. 

Datainsamling 

För att få en översikt över det valda forskningsområdet och för att kunna göra en 

avgränsning i forskningsproblemet görs en osystematisk litteratursökning (Friberg, 

2012). Efter fastställande av syfte görs en systematisk litteratursökning (Friberg, 2012). 

Sökorden utarbetades i förhållande till litteraturstudiens syfte och problemformulering. 

Databaser som användes var CINAHL, SweMed, PubMed och PsycINFO. De två 

förstnämnda valdes med anledning av deras omvårdnadsfokus. PubMed valdes då 

databasen inkluderar omvårdnad och PsycINFO på grund av dess psykologiska 

inriktning. De fyra databaserna bedömdes lämpliga då deras inriktningar överensstämde 

med studiens syfte och problemformulering. Sökningarna som gjordes i SweMed 

resulterade inte i några relevanta artiklar och med anledning av detta redovisas ingen 

sökhistorik från denna databas. 

 

Sökorden som användes valdes utifrån litteraturstudiens syfte och problemformulering 

och var prostatectomy (prostatektomi), urinary incontinence (urininkontinens), 

experience (upplevelse), perception (uppfattning), quality of life (livskvalitet) och side 

effect (biverkning). Sökorden prostatectomy och urinary incontinence användes vid alla 

sökningar då männens upplevelse endast var intressant i förhållande till prostatektomi 

och komplikationen urininkontinens. För att försäkra att artiklarna innehöll alla 

sökorden användes ordet AND med hjälp av boolesk söklogik enligt Östlundh (2012) i 

samtliga databaser. Sökorden kombinerades på olika sätt i databaserna och orden 
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experience, perception och side effect trunkerades för att ändelserna skulle kunna 

varieras och därmed ge en bredare sökning.  

 

Inklusionkriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara 

vetenskapliga samt överensstämma med studiens syfte. Exklusionskriterier var artiklar 

som var publicerade innan år 2000. Sökningarna i de olika databaserna redovisas i 

sökhistoriken (se bilaga A). 

CINAHL 

Initialt kontrollerades sökorden i Cinahl Headings. Sökorden prostatectomy, urinary 

incontinence, quality of life och perception fanns som ämnesord och söktes därför som 

Exakt Major Subject Heading [MM] eller Exact Subject Heading [MH] för att få en så 

specifik sökning som möjligt. Sökorden experience och side effect fanns inte som 

ämnesord i Cinahl Headings och söktes därför i fritext. I alla sökningar som 

genomfördes i Cinahl användes ämnesorden prostatectomy och urinary incontinence i 

kombination med andra sökord (se bilaga A). 

PsycINFO 

I PsycInfo kontrollerades sökorden i databasens Thesaurus. Urinary incontinence och 

quality of life fanns som ämnesord och sökning gjordes med dessa ord som Major 

Subject [MJSUB]. Dock resulterade denna specifika sökning i för få träffar och 

utökades därmed till att alla ord söktes i fritext. Prostatectomy och urinary incontinence 

användes alltid tillsammans och kombinerades med de andra sökorden. Kombinationen 

med experience var den enda som gav resultat i förhållande till studiens syfte och är 

därmed den enda sökningen som redovisas i sökhistoriken (se bilaga A).  

PubMed 

Vidare kontrollerades det om de valda sökorden fanns som MeSH-termer i databasen. 

Sökorden prostatectomy, urinary incontinence, quality of life och perception fanns som 

MeSH-termer och söktes därför först som MeSH Major Topic. Alla sökorden testades i 

olika kombinationer och de sökord som fanns som ämnesord söktes både som ämnesord 

och i fritext. Avgränsningen research articles är inte möjlig att göra i denna databas och 

därför kontrollerades artiklarnas vetenskaplighet manuellt (se bilaga A).  

 

Sammanfattningsvis lästes 35 abstrakt, varav 15 av dessa valdes till urval 1.  

Därefter studerades artiklarna i sin helhet och 12 artiklar motsvarade litteraturstudiens 

syfte och problemformulering. Artiklarna granskades och bedömdes enligt Carlsson & 

Eimans (2006) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Sju stycken 

artiklar bedömdes till grad I och fem stycken bedömdes till grad II. Dessa tolv artiklar 

ansågs alla vara relevanta till studiens syfte och valdes därför vidare till urval 2. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Databearbetning 

Samtliga artiklar studerades i sin helhet ett flertal gånger utifrån ett induktivt perspektiv. 

Artiklarna sammanfattades i en artikelöversikt där författare, titel, syfte, metod, slutsats 

och vetenskaplig grad redovisades (se bilaga B1-8, C1-2 & D1). Antalet artiklar delades 

därefter på hälften för att granskas var för sig. Information som stämde överens med 

studiens syfte markerades, därefter skiftades artiklarna och samma process genomfördes 

igen. Efter att samstämmighet nåtts kring vilken information som var relevant i varje 

artikel utformades ett dokument i Word. Materialet samlades och översattes till svenska 

för att underlätta analys. Analysen gjordes enligt Forberg och Wengström (2013) genom 

att materialet delades upp i mindre delar utifrån vilka likheter och skillnader som 

framkommit i artiklarnas resultat. En syntes av det framtagna materialet gjordes sedan 

för att finna lämpliga kategorier som representerar helheten (ibid). Återkommande 

teman som uppmärksammades i artiklarnas resultat var upplevelser som var 

förknippade med psykiska, sociala, fysiska och sexuella aspekter på livet med 

urininkontinens. Även upplevelser av förlorad maskulinitet, strategier för att lättare 

hantera livet med urininkontinens samt männens upplevelse av bristfällig information 

vara centrala fynd. Materialet sorterades sedan in under respektive teman och en vidare 

analys resulterade i huvudkategorier som bildade studiens resultat.  

Sökord CINAHL 

Subjectheading list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

PubMed 

MeSH-term 

Prostatektomi Prostatectomy (MM) Prostatectomy (fritext) Prostatectomy (MeSH 

Major Topic) 

Urininkontinens Urinary incontinence (MM) och 

(MH) och (fritext) 

Urinary incontinence (fritext) Urinary incontinence 

(MeSH Major Topic) 
Upplevelse 

 

Experience* (fritext)  Experience* (fritext)  

Uppfattning Perception* (fritext)  Perception* (fritext) 

Livskvalitet 

 

Quality of life (MM)   

Biverkningar Side effect* (fritext)   
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Resultat 

Resultatet presenteras i fem huvudkategorier och stödjs med citat från deltagare i de 

studier som utgör litteraturstudiens resultat. 

Att få sitt liv förändrat 

” I consider this as a problem, a disease, now,  

an illness that does not hurt, no pain [but] I can’t control the urine.” 

 

(De Moraes Lopes, Higa, Nogueira Cordeiro, Rodrigues Estape, 

Levi D’Ancona & Turato, 2012, s. 92). 

 

Efter operationen beskrevs en längtan efter att få urinkatetern avlägsnad (Powel & 

Clark, 2005). Olika studier visar dock att männen inte var förberedda på den intensitet 

och frekvens som urininkontinensen visade sig ha postoperativt, vilket resulterade i en 

känsla av chock (Iyigun, Ayhan & Tastan, 2011; Milne, Spiers & Moore; 2008; Powel 

et al. 2005; Waller & Pattison, 2013). Vidare beskrevs i Powel et al. (2005) upplevelser 

av att avvika från det normala på grund av urininkontinens. Känslan av abnormalitet i 

relation till urininkontinens var även påtagligt i en studie av Waller et al. (2013). Starka 

känslor av maktlöshet, skam och obehag i förhållande till urininkontinens belystes av 

Eilat-Tsanani, Tabenkin, Shental, Elmalah & Steinmetz, (2013). I vissa fall upplevdes 

urininkontinens betydligt mer traumatiskt än själva cancerbeskedet och beskrevs ha 

förändrat livet totalt (O’Shaughnessy & Laws, 2009; Powel et al. 2005). Då vissa män 

upplevde att urininkontinens var en oerhört påfrestande komplikation att leva med 

ifrågasatte de sitt val av behandling för prostatacancer (Powel et al. 2005). I Palmer, 

Fogarty, Somerfield och Powel (2003) studie framkom upplevelser av att hellre ha levt 

med prostatacancer än med komplikationen urininkontinens. Dock belyses i Eliat-

Tsanani et al. (2013) och Waller et al. (2013) studier upplevelser av att gärna leva med 

urininkontinens så länge cancern är avlägsnad från kroppen. Urininkontinens ansågs 

vara ett pris som gärna betalades i gengäld mot att få leva några år till (ibid). 

 

Det ökade behovet av intimhygien relaterat till urininkontinens lyfts fram i De Moraes 

Lopes et al. (2012) studie. Att behöva tvätta sig flera gånger dagligen upplevdes som 

väldigt energikrävande (ibid). Problematik kring hudirritation tas upp i Palmer et al. 

(2003) studie, där männen beskriver att de drabbats av skavsår, rodnad och eksem till 

följd av urinläckage. På grund av långvarig användning av inkontinensskydd upplevde 

en del män sig nakna och osäkra utan inkontinensskydd (De Moraes Lopes et al. 2012). 

Dock beskrivs i både Eilat-Tsanani et al. (2013) och Milne et al. (2008) studier att vissa 

män helt valt att avstå från att använda inkontinensskydd. De ansåg att användandet av 

skydd resulterade i ett accepterande av urininkontinensen vilket påverkade 

självförtroendet negativt (ibid). En annan studie beskriver att rädslan för att 

inkontinensskyddet skulle synas var så omfattande att vissa valde att helt sluta använda 

dem (Waller et al. 2013).  
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Att ständigt vara rädd 

”Well, yeah, I thought some people were looking at me with a big bulge in my pants  

or something. It´s embarrassing: you know, you are a little self-conscious about it.  

I would think, gee, I wonder if they could smell it”. 

 

(Butler, Downe-Wamboldt, Marsh, Bell & Jarvi, 2001, s. 285).  

 

I flera studier beskrevs en konstant rädsla över att bli påkomna med att ofrivilligt läcka 

urin och att ett urinläckage skulle synas eller framkalla odör. Denna rädsla upplevdes 

som oerhört psykiskt påfrestande (Butler et al. 2001; Eilat-Tsanani et al. 2013; Iyigun et 

al. 2011; Palmer et al. 2003; Powel et al. 2005; Waller et al. 2013). I Powel et al. (2005) 

studie uppmärksammades att männen ansträngde sig för att undanhålla sin 

urininkontinens för samhället. På grund av rädsla att uppleva förödmjukelse inför andra 

valde en del män att isolera sig från sociala aktiviteter (ibid). Även upplevelsen av att 

vara respektlös och ohövlig mot andra människor om urinläckage uppkom var något 

som framkom i O´Shaughnessy et al. (2009) studie. Vidare beskrevs urininkontinens 

vara en personlig oförmåga som inte nödvändigtvis behövde diskuteras med andra 

(O´Shaughnessy et al. 2009; Waller et al. 2013). I vissa fall fanns behov av att dela sin 

upplevelse av urininkontinens med andra, dock ansågs många gånger att problemet var 

alltför genant att prata om (Weber, Roberts, Chumbler, Mills & Algood, 2007). Av alla 

konsekvenser urininkontinens medförde upplevdes de sociala begränsningarna vara de 

mest besvärande och handikappande (Iyigun et al. 2011; Palmer et al. 2003). Att inte 

längre våga utöva sporter på grund av rädslan att läcka urin inför andra var något som 

beskrevs i några utav studierna (De Moraes Lopes et al. 2012; Iyigun et al. 2011; 

Palmer et al. 2003). Alla sociala sammanhang blev beroende av om det fanns möjlighet 

att besöka toalett och då detta inte alltid var en självklarhet blev konsekvensen att 

männen isolerade sig från vissa sociala sammanhang (Butler et al. 2001; Iyigun et al. 

2011; Palmer et al. 2003).  

Att förlora sin manlighet  

”I have a 9-month-old grandchild; we use the diapers together”.  

 

(Iyigun et al. 2011, s. 105).  

 

I ett antal studier uppmärksammades hur männen förknippade ett ofrivilligt urinläckage 

med barns oförmåga att kontrollera blåstämningen och denna jämförelse gjorde att 

männen upplevde känslor av förlorad manlighet, ångest och förnedring (O´Shaughnessy 

et al. 2009; Palmer et al. 2003; Powel et al. 2005; Waller et al. 2013). Några studier 

belyste även att sexualiteten påverkades negativt av urininkontinens vilket också 

skapade känslor av förlorad manlighet (De Moraes Lopes et al. 2012; Iyigun et al. 2011; 

Palmer et al. 2003). Männen förklarade att de läckt urin i sexuella situationer och att 

detta medfört ett val att inte längre vara fysiskt intim med sin partner. Upplevelser av att 

kroppen var bristfällig på grund av oförmågan att tillfredsställa sina egna och sin 

partners sexuella behov skapade känslor av skam, skuld och frustration (ibid). Att med 

anledning av ofrivilligt urinläckage behöva sova med blöja gjorde att männen kände sig 
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som barn och denna nya självuppfattning ledde till ett försämrat självförtroende (De 

Moraes Lopes et al. 2012). Användandet av inkontinensskydd ansågs besvärligt, 

obehagligt och var även förknippat med känslor av skam och förlorad manlighet (Powel 

et al. 2005; Waller et al. 2013). 

Att ligga steget före  

”I carry backup supplies all the time, and I know where every public restroom in my 

entire area is located and the hours it´s open”.  

 

(Palmer et al. 2003, s. 235).   

 

I Petry, Berry, Spichiger, Kesselring, Gasser, Sulser och Kiss (2004) studie beskrevs att 

av de komplikationer som uppkommer till följd av radikal prostatektomi upplevdes 

urininkontinens som den mest högprioriterade att åtgärda. Männen hade som 

målsättning att återfå kontroll över blåstömningen och de framsteg som gjordes 

användes som en indikation på hur långt i återhämtningsprocessen de kommit (ibid). I 

flera artiklar beskrevs olika tillvägagångsätt för att underlätta livet med urininkontinens 

samt förhindra att urinläckage uppkom inför andra (Iyigun et al. 2011; Nahon, Dorey, 

Waddington & Adams, 2009; Palmer et al. 2003; Waller et al. 2012). En återkommande 

strategi i männens liv var att alltid se till att ha tillgång till en toalett och även att 

noggrant planera in toalettbesök (ibid). Andra strategier som framkom var att undvika 

att dricka i olika sociala situationer för att minimera risken för urinläckage (Palmer et al. 

2003; Waller et al. 2012). Männen lärde sig med tiden att ett eventuellt läckage kunde 

kamoufleras med mörka byxor och därför användes denna strategi i situationer där 

rädsla fanns för att bli påkommen (Milne et al. 2008; Nahon et al. 2009; Palmer et al. 

2003). Ytterligare strategier för att undvika att läckage skulle synas var att använda 

dubbla underkläder och alltid ha med sig ett extra klädombyte (Nahon et al. 2009; 

Palmer et al. 2003). I Palmer et al. (2003) studie uppmärksammades upplevelser av 

rädsla för att inkontinensskyddet skulle framkalla odör och för att förhindra detta byttes 

skydden flera gånger dagligen. För att uppnå en känsla av framgång och kontroll över 

urininkontinensen ansågs det var av stor vikt att vara bekväm med inkontinensskyddet 

samt att känna sig torr (Petry et al. 2004). Genom att känna en säkerhet över att 

inkontinensskyddet håller tätt skapades en trygghet som var viktigt för att minimera 

rädsla. Att inte vara rädd upplevdes som betydelsefullt för att våga återgå till de sociala 

aktiviteter som tidigare undvikts (ibid). De män som i Milne et al. (2008) studie vägrade 

acceptera urininkontinensen upplevde en stark motivation till att utföra träning av 

bäckenbottenmuskulaturen för att återfå kontinens och de gav bäckenbottenträning all 

ära för sin förbättrade blåskontroll (ibid). 

Att inte bli informerad  

”The biggest thing was the information - I got no information from the doctor. 

I didn´t expect to be totally incontinent. It totally blew me away.” 

 

(Powel et al. 2005, s. 830).  
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I Palmer et al. (2003) studie framgick att mer än fyrtio procent av de 102 deltagande 

männen upplevde sig otillräckligt informerade angående urininkontinens och vad 

komplikationen kunde innebära både praktiskt och emotionellt i det dagliga livet. 

Liknande resultat återfanns i Weber et al. (2007) studie där tre av fyra upplevde sig 

måttligt till mycket osäkra angående eventuella följder en radikal prostatektomi skulle 

innebära. Det framkom även att vissa upplevde en total avsaknad av information om 

urininkontinens vilket ledde till en stor chock när urininkontinensen var ett faktum 

(Powel et al. 2005). I flera av studierna belystes att männen upplevde en avsaknad av 

ärlig och detaljerad information om urininkontinens (Butler et al. 2001; Iyigun et al. 

2011; Palmer et al. 2003; Powel et al. 2005; Waller et al. 2013). Bristen på ärlig och 

utförlig information skadade i vissa fall den tillit männen haft till sjukvården (Iyigun et 

al. 2011). Många upplevde att sjukvården minimerade problematiken kring 

urininkontinens då denna beskrevs som en bagatell i jämförelse med prostatacancern 

(Powel et al. 2005). Denna subjektiva värdering sjukvårdspersonalen uttryckte 

upplevdes väldigt kränkande (ibid). Enligt Waller et al. (2013) studie upplevde männen 

att rikligt med information om förväntade konsekvenser postoperativt gav en känsla av 

kontroll över situationen. Dock belyses vikten av att informationen gavs vid lämpligt 

tillfälle och i rätt utformning utifrån mannens specifika behov. Vidare beskrevs att 

information om inkontinensskydd och eventuell behandling som fanns tillgänglig vid 

urininkontinens var väsentlig för att förebygga oro och gav en känsla av kontroll (ibid). 

I Palmer et al. (2003) studie förklarade vissa män att de efterlyste mer information 

angående träning av bäckenbottenmuskulaturen, vilket de ansåg skulle gett dem 

trygghet och en bättre kontroll över urininkontinensen. Några män i Iyigun et al. (2011) 

studie berättade att bristen på information från sjukvårdspersonalen medförde att de 

hade många obesvarade frågor men de upplevde sig alltför generade för att våga fråga. 

Att ha en sjuksköterska kontaktbar vid oro och funderingar uppskattades av männen i 

Milne et al. (2007) studie.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av databaser gjordes utifrån studiens syfte och problemformulering. CINAHL 

användes med anledning av dess omvårdnadsfokus och PubMed då databasen 

inkluderar omvårdnad. Vidare utfördes även sökningar i PsycINFO då artiklar med 

psykologisk inriktning också var intressant för studiens syfte. Sökningar gjordes även i 

SweMed+ och trots att dessa inte resulterade i några relevanta artiklar utifrån studiens 

syfte ses detta som en styrka då databasen är sökt. När den osystematiska 

litteratursökningen utfördes framkom att ett tidsintervall mellan åren 2000 till 2013 var 

nödvändigt för att inte sökningarna skulle resultera i för få antal artiklar. Valet att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska ses som en fördel då engelska används som 

gemensamt språk i de flesta vetenskapliga kontexter. Sökorden prostatectomy och 

urinary incontinence användes i alla sökningar vilket ansågs nödvändigt eftersom syftet 

indikerar att mäns upplevelse endast var relevant i förhållande till dessa två sökord. 

Sökorden expericence och perception valdes utifrån de engelska motsvarigheterna av 
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orden upplevelse och uppfattning. Ordet uppfattning ansågs likvärdigt med ordet 

upplevelse och därmed aktuellt i förhållande till studiens syfte. Quality of life användes 

med anledning av att tidigare forskning visat att urininkontinens kan påverka 

livskvaliten negativt. Slutligen användes sökordet side effect då urininkontinens är en 

komplikation till följd av radikal prostatektomi. Sökningar gjordes även med orden 

living with och life with i de valda databaserna men detta gav endast dubbletter eller 

artiklar som var irrelevanta i förhållande till studiens syfte. Sökningen gjordes för att 

undvika att missa artiklar som svarar på studiens syfte och kan därmed ses som en 

styrka. 

 

Sökningarna utfördes systematiskt och i första hand söktes orden som ämnesord i form 

av CINAHL Headings, MeSH-termer och Thesaurus. Fritext användes för dem sökord 

som ej fanns som ämnesord och även när sökningar med ämnesord gav för få antal 

träffar. Det kan ses som en styrka att använda dessa söktermer eftersom irrelevanta 

artiklar då sållas bort. Ytterligare en styrka är att samtliga abstrakt lästes vid alla 

sökningar som gav resultat eftersom artikelns titel kan vara missvisande i förhållande 

till innehåll. Endast i sökningar som resulterade i dubbletter valdes att inte läsa abstrakt. 

 

Eftersom studiens syfte var att fånga männens upplevelser är flertalet artiklar i resultatet 

kvalitativa studier, då kvalitativa studier syftar till att fånga subjektiva erfarenheter och 

upplevelser (Dahlborg Lyckhage, 2012). En del av det resultat som framkom i de 

kvalitativa studierna kunde styrkas av den kvantitativa studien vilket kan ses som en 

styrka.    

 

Av de tolv studierna som utgjorde resultatet var tre utförda i USA, två i Kanada och två 

i Australien. Resterande fem studier var utförda i Israel, Storbritannien, Schweiz, 

Brasilien och Turkiet. Det kan ses som en styrka att artiklarna härstammade från olika 

delar av världen, då resultatet visar att männens upplevelse är likartad trots geografisk 

spridning och eventuella olikheter i hälso-och sjukvård. En annan anledning till att den 

geografiska spridningen kan ses som en fördel är att sjuksköterskeyrket innebär möten 

med individer från olika länder och kulturer. En begränsning skulle kunna vara att ingen 

av studierna är utförda i Sverige. 

 

Att datainsamlingen och databearbetningen är utförda på ett systematiskt sätt och att de 

är väl beskrivna i studiens metoddel ger litteraturstudien hög trovärdighet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av att leva med urininkontinens efter 

radikal prostatektomi. De mest framträdande delarna i resultatet har valts att diskuteras 

och har delats in i rubrikerna: Rädsla och skam, Manlighet, Lidande och Brist på 

information. 
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Rädsla och skam 

Återkommande i resultatartiklarna var att männen på grund av urininkontinens upplevde 

känslor av rädsla och skam vilket medförde att männen isolerade sig från olika sociala 

sammanhang (Butler et al. 2001; Iyigun et al. 2011; Palmer et al. 2003; Powel et al. 

2005; Waller et al. 2013). Tidigare kunskap som lyftes fram i bakgrunden stödjer det 

resultat som framkommit, då det beskrevs att en oförmåga att kunna kontrollera 

blåstömningen kan resultera i inskränkningar i det sociala livet och orsaka ett betydande 

lidande för individen (Länsstyrelsen Västra Götalands län & Socialstyrelsen, 2006). 

Resultatet påvisar ett behov att eftersöka en djupare förståelse för varför männen 

upplever denna rädsla och skam. I Hägglund och Wadensten (2007) studie beskriver 

kvinnor sin upplevelse av samhällets acceptans av urininkontinens och de menar att 

människor alltid varit förstående för problemet, i synnerhet när det gäller kvinnor som 

fött barn. Det finns en tydlig kontrast mellan mäns och kvinnors uppfattning av i vilken 

grad samhället accepterar urininkontinens. Männen i O’Shaughnessy et al. (2009) studie 

beskrev att de ansåg sig vara respektlösa och ohövliga mot sina medmänniskor då de 

uppvisade synligt urinläckage. Det kan tolkas som att de förmodar att människor inte 

har den förståelsen av problemet som kvinnorna lyfter upp. En reflektion bör göras om 

männens känsla av skam och rädsla kan minimeras om samhällsdiskussionen blir mer 

öppen kring män och urininkontinens. Dagligen möts vi av reklam i olika medier 

angående kvinnligt inkontinensskydd och i butiker finns dessa lättillgängliga i 

avdelningen för hygienartiklar. Då problemet med manlig urininkontinens inte syns på 

samma sätt i samhällets medier är det kanske inte förvånansvärt att män upplever denna 

skam och har en känsla av att människor inte accepterar att män har ofrivilligt 

urinläckage. Som sjuksköterska är det en omöjlighet att ensam påverka hela samhällets 

syn på urininkontinens, dock finns ett val att inte tysta ner problematiken och istället 

uppmärksamma urininkontinens i olika vårdsammanhang. Det framgår tydligt i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att en viktig del i 

sjuksköterskans profession är att tillägna sig ny vetenskaplig kunskap och implementera 

denna i omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen, 2005). Den kunskap som framkommer i 

studiens resultat ger sjuksköterskan möjliget att förstå männen på ett djupare plan och få 

förståelse för hur urininkontinens påverkar hela människans livsvärld.  

Förlora manligheten 

I resultatet framkom att män kunde upplevda att urininkontinens medförde en känsla av 

förlorad manlighet (O´Shaughnessy et al. 2009; Palmer et al. 2003; Powel et al. 2005; 

Waller et al. 2013). En socialiseringsprocess äger rum redan i tidig ålder då barn lär sig 

att toalettbesök är något som utförs i det privata (Länsstyrelsen Västra Götalands län & 

Socialstyrelsen, 2006). Genom att männen på grund av urininkontinens hamnar utanför 

denna norm som skapats i tidig barndom kan deras upplevelse av förlorad manlighet 

förstås. Cecil, McCaughan och Parahoo (2010) beskriver i sin studie vad som upplevs 

som manligt i vårt samhälle idag. De normer och föreställningar om vad som 

kännetecknar manlighet i västerländsk kultur är bland annat att mannen skall vara 

kraftfull och arbetande. Han ska även vara ansvarstagande gentemot familjens behov 

och vara sexuellt aktiv. Vid sjukdom försvåras mannens förutsättning att uppnå dessa 

ideal (ibid). I vissa fall inverkade urininkontinensen även på männens sexualitet vilket 
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också resulterade i en känsla av förlorad manlighet (De Moraes Lopes et al. 2012; 

Iyigun et al. 2011; Palmer et al. 2003). Det är väsentligt att som sjuksköterska 

uppmärksamma och vara lyhörd för hur problematiken kring urininkontinens kan 

inverka på männens självuppfattning. Förhoppningsvis kan sjuksköterkans engagemang 

och empatiska förhållningssätt ge mannen en möjlighet för inre reflektion och 

bearbetning av eventuella känslor av förlorad manlighet. Underlätta  

Lidande 

I resultatet framkom en tydlig skillnad i hur männen resonerade kring ifall det var värt 

att göra operationen när de i efterhand visste hur det var att leva med komplikationen 

urininkontinens (Eliat-Tsanani et al. 2013; Palmer et al. 2003; Powel et al. 2005; Waller 

et al. 2013). Dessa skilda uppfattningar kan möjligtvis bero på att männen hade olika 

förutsättningar för att hantera livet med urininkontinens såsom socialt nätverk, 

personlighetsdrag och motivation men de skulle även kunna ha påverkats av hur 

männen bemöttes av sjukvården. Lidandet som männen upplevde kunde därför skilja sig 

från individ till individ. Eriksson (1994) talar om begreppet sjukdomslidande vilket 

bland annat innefattar andlig och själslig smärta och denna smärta kan uttrycka sig som 

upplevelser av skam, skuld och förnedring i förhållande till den sjukdom eller de 

symtom individen har. Svensk Sjuksköterskeförening (2008) beskriver vikten av att 

individen ses ur ett helhetsperspektiv, en enhet av kropp, själ och ande, där varje del 

väger lika tungt. Arman och Rehnsfeldt (2006) betonar att ett minimerande av varje dels 

betydelse utgör ett hot mot att lindra individens lidande. Vidare beskriver Arman et al. 

(2006) att patienter ofta upplever att de enbart betraktas som en kropp och att de sällan 

känner att vårdpersonalen ser dem som de lidande människor de är (ibid). Eriksson 

(1994) uppmärksammar att ett respektlöst bemötande från sjukvårdspersonal kan orsaka 

andlig och själslig smärta hos individen. Vidare beskriver Eriksson (1994) att den 

andliga och själsliga smärtan som kan upplevas i relation till en sjukdom eller 

behandling inte är lika omskriven och utforskad som den fysiska smärtan. Det själsliga 

vårdandets kärna är att uppmärksamma individens känslo- och upplevelsevärld (Arman 

et al. 2006). Det ingår i sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete att se 

individen utifrån ett humanistisk synsätt vilket innebär att sjuksköterskan skall försöka 

förstå hur sjukdom, lidande och hälsa påverkar individens livsvärld (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan har möjlighet att minska mannens 

sjukdomslidande genom att hela människan uppmärksammas med ett professionellt och 

empatiskt förhållningssätt. Att sjuksköterskan ger emotionellt stöd och ärlig, relevant 

information skulle möjligtvis kunna förbereda männen bättre inför hur livet kan 

påverkas av urininkontinens. Att sjuksköterskan skapar ett mer öppet klimat i mötet 

med patienten både pre och postoperativt där svåra och känsliga frågor lyfts upp skulle 

kunna leda till att männen vågar tala om sina funderingar och sin oro. En förhoppning är 

då att risken minimeras för att mannen ska välja ett felaktigt behandlingsbeslut och 

ångra sin operation. Det är dock viktigt att tänka på att samtal om privata 

angelägenheter såsom urininkontinens lätt kan uppfattas som integritetskränkande och 

måste därför genomföras med lyhördhet och respekt för individens integritet. 
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Brist på information 

Av resultatet framkommer att en del män upplevde sig otillräckligt informerade om 

urininkontinens som komplikation efter radikal prostatektomi och även hur 

urininkontinens kan inverka på livets olika delar (Butler et al. 2001; Iyigun et al. 2011; 

Palmer et al. 2003; Powel et al. 2005; Waller et al. 2013; Weber et al. 2007). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs att 

sjuksköterskan bland annat skall ha förmågan att kommunicera, informera och 

undervisa och även förvissa sig om att given information är förstådd. Det är också av 

stor vikt att hänsyn tas till att informationen ges vid lämpligt tillfälle och att utformning 

och innehåll anpassas till individen (ibid). Burt et al. (2005) menar att den stressfyllda 

situationen männen befinner sig i, där faktorer som oro över cancerprognosen och en 

längtan efter att bli frisk och komma hem kan komplicera männens förmåga att 

tillgodose sig given information. Sjuksköterskors informativa förmåga utmanas 

ytterligare då nya kirurgiska tekniker utvecklats vilket i praktiken innebär en förkortad 

vårdtid för patienterna. Kraven på att den information som ges är utförlig och 

individuellt anpassad för individen är dock oförändrad. Socialstyrelsen (2012) förklarar 

att en välinformerad patient bland annat upplever sig trygg och delaktig i det som sker 

just nu och även över de eventuella komplikationer som kan tänkas inträffa. Patienten 

upplever även trygghet när informationen som getts har utveckats till kunskap och 

förståelse om det aktuella tillståndet (ibid). Resultatet visar att män möjligtvis inte 

upplever sig som välinformerade patienter (Butler et al. 2001; Iyigun et al. 2011; Palmer 

et al. 2003; Powel et al. 2005; Weber et al. 2007). Att inte vara välinformerad skapar 

enligt Socialstyrelsen (2012) en känsla av otrygghet och av att inte vara delaktig i 

vården. Eriksson (1994) lyfter upp begreppet vårdlidande vilket bland annat kan orsakas 

av den ojämna maktfördelningen mellan vårdare och patient. Vårdgivaren kan 

missbruka makten genom att välja vilken information som skall ges och genom att inte 

uppmärksamma den unika individens behov. Funderingar väcks kring ifall männens 

vårdgivare förmedlat orealistiska förväntningar om urininkontinens som komplikation 

efter radikal prostatektomi och därmed missbrukat sin maktposition. En tanke är att en 

subjektiv värdering från vårdpersonalen kring valet av behandling kan avspegla sig i 

mötet med patienten och eventuellt påverka beslutstagandet. Oavsett vad som lett fram 

till männens upplevelse av att inte vara tillräckligt informerade av sjukvården, skapas ett 

onödigt vårdlidande för den enskilde mannen som måste uppmärksammas och 

reduceras.  

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar på att mäns upplevelse av att leva med urininkontinens 

efter radikal prostatektomi måste uppmärksammas i större utsträckning. Problematiken 

kring den postoperativa komplikationen urininkontinens och hur denna kan påverka 

hela människans livsvärld måste belysas i sjuksköterskeutbildningen. Utan en sådan 

kunskap har sjuksköterskan sämre förutsättningar för att förbereda och informera 

männen på ett optimalt sätt. 
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Implikation 

 

Nationella prostatacancerregistret dokumenterar och kvalitetssäkrar vården av män med 

prostatacancer och används för forskning om prostatacancer och dess behandlingar och 

komplikationer utifrån svenska förhållanden. Upplevelsen av att leva med 

urininkontinens som komplikation är dock relativt outforskat i Sverige och därför 

efterfrågas forskning inom detta problemområde utförd i en svensk kontext. Med 

hänvisning till att det i resultatet framkom att männen upplevde sig otillräckligt 

informerade behövs även mer forskning som specificerar sig på hur stöd och 

informationsinsatser utformas i olika vårdverksamheter för att på så sätt kunna finna 

brister och förbättringsmöjligheter. Med denna kunskap kan informations- utbildnings 

och stödprogram för männen utarbetas och mycket av det vårdlidande som skapats på 

grund av otillräcklig information minskas. För att ytterligare sprida kunskap kan 

stödgrupper för män som haft prostatacancer uppmuntras att samtala om upplevelser 

och erfarenheter kring livet med urininkontinens. 
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isolerade sig från sitt sociala 

nätverk. I studien framkom även 

upplevelser av förlorad sexualitet 

och manlighet. Vidare togs även 

upplevelsen av bristfällig 

information upp i studien. 

Grad 1 



 

 

 

 Bilaga B5 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

 

2008 

Canada 

CINAHL 

 

 

 

 

Milne, J 

Spiers, J 

Moore, K 

Men’s 

experiences 

following 

laparoscopic 

radical 

prostatectomy: 

A qualitative 

descriptive 

study 

Syftet var att 

utforska mäns 

upplevelser efter en 

laparoskopisk 

radikal 

prostatektomi och 

att undersöka hur 

väl deras pre och 

postoperativa behov 

möttes. 

Metod: En kvalitativ induktiv 

studie där data insamlades genom 

individuella intervjuer och 

gruppintervjuer. Intervjuerna 

spelades in och dokumenterades 

ordagrant i textformat. Analys av 

data genomfördes genom att 

kategorier och mönster i materialet 

identifierades. 

Urval: 19 män deltog i studien och 

inklusionkriterierna var: 

 1) Män som genomgått 

laparoskopisk radikal prostatektomi 

högst tre år tidigare.  

2) Män som hade varierande 

postoperativa erfarenheter.  

3) Män som uttryckte villighet att 

delta i intervjuer och delge sina 

erfarenheter. 

4) Män som hade en förmåga att 

kommunikativt framföra dessa 

erfarenheter.  

Bortfall: Inget bortfall redovisades. 

Männen i studien var chockade 

över urininkontinensens 

svårighetsgrad. Männen 

använde olika typer av strategier 

för att hantera situationen.  

Att få möjlighet att samtala om 

känsliga ämnen samt att ha en 

sjuksköterska att ringa vid 

funderingar och oro kring 

urininkontinens ansågs viktigt  

 

Grad 2 



 

 

 

 

Bilaga B6 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenska

plig 

kvalitet 

 

2009 

Australien 

CINAHL 

 

O’Shaughn

essy, P 

Laws, T 

Australian 

men’s long 

term 

experiences 

following 

prostatecto

my: A 

qualitative 

descriptive 

study 

Syftet var att 

beskriva mäns 

återhämtning 

efter 

prostatektomi 

och identifiera 

faktorer som 

påverkar livet 

efter 

operationen. 

Metod: En kvalitativ deskriptiv studie där individuella 

intervjuer och intervjuer i fokusgrupper ägde rum. Alla 

intervjuer var utformade med öppna frågor, även 

kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck observerades.  

Intervjuerna spelades in och dokumenterades ordagrant i 

textformat. Därefter utforskades materialet induktivt med en 

innehållsanalys för att skapa olika kategorier. 

Urval: 11 män som alla genomgått prostatektomi för mer än 

6 månader sedan. 

Bortfall: Inget bortfall. 

Männen upplevde uppkomsten 

av urininkontinens som 

traumatisk och som ett 

personligt nederlag. De 

upplevde även att 

urininkontinens inte är socialt 

accepterat i samhället. Känslor 

av förlorad manlighet, ångest 

och förnedring tas även upp i 

studien. 

Grad 1 

2003 

Schweiz 

PsykINFO 

 

 

 

 

Petry, H 

Berry, D 

Spichiger, 

E 

Kesselring, 

A Gasser, 

T 

Sulser, T  

Kiss, A 

Responses 

and 

experiences 

after 

radical 

prostatecto

my: 

perceptions 

of married 

couples in 

Switzerlan

d 

Syftet var att 

utforska en 

grupp 

schweiziska 

gifta 

parsupplevels

er och 

erfarenheter 

efter radikal 

prostatektomi. 

Metod: En kvalitativ studie som genomfördes genom 

intervjuer med öppna frågor i deltagarnas hem. Några 

intervjuer genomfördes med varje partner separat och några 

med båda partnerna närvarande. Intervjuerna spelades in 

och dokumenterades ordagrant i textformat. Data 

analyserades enligt Grounded theory och kategorier och 

viktiga teman identifierades. 

Urval: 10 män som 4-12 veckor tidigare genomgått 

prostatektomi på grund av prostatacancer och även deras 

kvinnliga partners.  

Bortfall: En man hoppade av studien på grund av 

språksvårigheter. 

Männens viktigaste 

målsätning var att återfå 

kontroll över sina liv och 

återfå förmågan att kontrollera 

blåstömningen. Det som 

ansågs viktigast för att uppnå 

en känsla av framgång och 

kontroll var att vara bekväm 

med inkontinensskyddet och 

känna sig torr. 

Grad 2 



 

 

 

Bilaga B7 

 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenska

plig 

kvalitet 

 

2005 

USA 

PsycINFO 

 

 

 

 

Powel, L 

Clark, J 

The value of the 

marginalia as an 

adjunct to structured 

questionnaires: 

Experiences of men 

after prostate cancer 

surgery 

 

Syftet var att 

utforska män 

upplevelse efter 

radikal 

prostatektomi. 

Metod: En kvalitativ studie som 

genomfördes genom strukturerade 

frågeformulär via telefon och avslutades 

med en öppen fråga ”är det något du vill 

tillägga?”. Det var endast svaret på 

denna fråga som skulle användas till 

resultatet. Intervjuerna spelades in och 

dokumenterades ordagrant i textformat. 

Med hjälp av programmet Ethnograph 

v5.07 kodades och sorterades materialet 

för att sedan analyseras med Grounded 

theory metodologi. 

Urval: 71 män som genomgått 

prostatektomi som förstabehandling för 

prostatacancer 12-18 månader tidigare.  

Bortfall: 23 män svarade inte på den 

öppna frågan och därmed exkluderades 

dem. 

Urininkontinensen upplevdes 

som en chock då männen 

upplevde att de inte fått 

tillräckligt med information 

preoperativt. På grund av 

urininkontinensen upplevde 

männen sig onormala och det 

väckte känslor av rädsla och 

skam vilket upplevdes psykiskt 

påfrestande. Männen i studien 

upplevde att urininkontinensen 

hade förändrat deras liv totalt och 

de anstängde sig för att 

undanhålla problemet från 

samhället. Urininkontinens 

upplevdes som mer än en 

förlorad funktion då det även 

upplevdes som ett hot mot 

männens maskulinitet och 

intigritet. 

Grad 2 



 

 

 

Bilaga B8 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

2013 

Storbritannien 

CINAHL 

 

 

 

Waller, J 

Pattison, N 

Men’s experiences 

of regaining 

urinary continence 

following robotic-

assisted 

laparoscopic 

prostatectomy 

(RALP) for 

localized prostate 

cancer: a 

qualitative 

phenomenological 

study 

Syftet var att 

beskriva hur män 

uttrycker sina 

erfarenheter kring 

att återfå 

kontinens efter en 

robotassisterad 

laparoskopisk 

prostatektomi 

(RALP). 

Metod: Kvalitativ hermeneutisk 

fenomenologisk studie som 

genomfördes genom djupgående 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

dokumenterades ordagrant i 

textformat. Diekelmanns 

analysstruktur användes för att 

analysera data och identifiera olika 

kategorier. Dessa kategorier 

diskuterades sedan av 

forskarteamet för att försäkra att de 

tillförlitligt speglade materialet.  

Urval: 7 män som alla hade 

genomgått prostatektomi och blivit 

inkontinenta men som nu ansåg sig 

ha återfått kontinens. 

Bortfall: Inget bortfall. 

Männen blev chockade när 

inkontinensen var ett faktum och detta 

väckte känslor av skam, förtvivlan och 

abnormalitet. Männen beskrev även 

känslor av rädsla och förlorad 

manlighet. Trots detta upplevde flera 

män att de accepterade att leva med 

urininkontinens så länge cancern var 

avlägsnad. För att återfå en känsla av 

kontroll över sina liv utvecklade alla 

männen i studien olika typer av 

strategier för att hantera livet med 

urininkontinens. Rikligt med 

information upplevdes även som viktigt 

för att återfå kontroll. 

Grad 1 



 

 

 

Bilaga C1 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval  

Bortfall 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2009 

Australien 

CINAHL 

 

 

 

Nahon, I 

Dorey, G 

Waddington, 

G 

Adams, R 

Perceptions of 

embarrassment for men 

with and without urinary 

incontinence 

Syftet var att 

undersöka om 

män som aldrig 

upplevt 

urininkontinens 

upplever ett 

ofrivilligt 

läckage som 

mer skamfullt 

än de män som 

är drabbade av 

urininkontinens 

Metod: Alla männen i studien fick se 9 

stycken bilder av män med blöta fläckar på 

byxorna. Fläckarna varierade i storlek. 

Männen i studien fick sedan skatta hur 

skamfullt de upplevde att det var för 

mannen på bilden med hjälp av en visuell 

analog skala (VAS) med siffrorna 0-10. 

Deras skattning och eventuella 

kommentarer dokumenterades. Därefter 

tillfrågades männen om hur de själva hade 

hanterat en liknande situation av 

urinläckage.  

Urval: 10 män som genomgick behandling 

för urininkontinens och 10 män som aldrig 

upplevt urininkontinens. 

Bortfall: Inget bortfall. 

Att få synliga fläckar på 

byxorna på grund av 

urininkontinens skattades 

som oerhört pinsamt av 

både männen med 

erfarenhet av 

urininkontinens och de 

männen utan erfarenhet. 

Männen som levde med 

urininkontinses beskrev 

strategier för att lättare 

hantera livet med 

urininkontinens. 

Grad 1 



 

 

 

Bilaga C2 

 

 

  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskap

lig 

kvalitet 

 

2003 

USA 

CINAHL 

Palmer, M 

Fogarty, L 

Somerfield, M 

Powel, L 

Incontinence 

after 

prostatectomy: 

coping with 

incontinence 

after prostate 

cancer surgery 

Syftet var att förstå 

mäns upplevelse av 

urininkontinens 

efter prostatektomi 

och även hur 

männen hanterar 

denna 

komplikation. 

Metod: En kvantitativstudie där ett 

frågeformulär med både fastställda 

svarsalternativ och öppna frågor skickades 

ut till alla män som deltog i en stödgrupp 

för prostatacancerdrabbade. Data som 

framkom från de öppna frågorna 

bearbetades och kategorier av materialet 

skapades. 

Urval: 114 män som alla genomgått 

prostatektomi och drabbats av 

urininkontinens postoperativt.  

Bortfall: 12 män exkluderades på grund av 

de inte svarade på enkäten. 

Urininkontinens påverkade 

männen negativt på ett 

socialt, fysiskt och psykiskt 

plan och männen beskrev 

flera olika strategier för att 

klara av livet med 

urininkontinens. En del män 

i studien upplevde att de 

hellre hade fått tillbaka 

cancern än att leva med 

urininkontinens.  

Männen upplever att de hade 

behövt mer information om 

urininkontinens preoperativt 

för att lättare kunna hantera 

sin situation. 

Grad 1 



 

 

 

  Bilaga D1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

 

2007 

USA 

CINAHL 

 

 

 

 

Weber, B 

Roberts, B 

Chumbler, M 

Mills, T 

Algood, C 

Urinary, sexual, 

and bowel 

dysfunction and 

bother after 

radical 

prostatectomy 

Syftet var att 

fastställa relationen 

mellan urin, 

sexuella och mag-

komplikationer 

efter en radikal 

prostatektomi och 

att fastställa vilken 

av 

komplikationerna 

som besvärade 

männen mest. 

Metod: Kvantitativ studie som 

genomfördes genom 

telefonintervjuer 3 veckor efter 

genomförd prostatektomi. 

Standardiserade intervjuinstrument 

användes där männen fick bedöma 

sina upplevelser av besvären på 

olika skattningsskalor.  

Urval: 81 män, 45 år eller äldre 

som hade genomgått en 

prostatektomi.  

Bortfall: 7 män exkluderades på 

grund av att de ej var kontaktbara 

vid uppföljningen och 2 män 

exkluderades då de flyttade och 

kunde därmed inte längre delta i 

studien. 

Urininkontinens var den 

komplikation som besvärade 

männen mest.  

Männen i studien upplevde att 

urininkontinens påverkade deras 

sexualitet negativt och att det 

även hade negativa 

konsekvenser för deras sociala 

liv. Männen upplevde sig 

måttligt till mycket osäkra 

angående vilka konsekvenser en 

prostatektomi kan innebära. 

 

Grad 1 
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