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Sammanfattning 

Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i 

Sverige. Sjukdomen skapar olika besvär som påverkar männens dagliga liv. Under 

sjukdomsförloppet upplever männen att de förlorar sin värdighet. Som sjuksköterska 

är det viktigt att se till hela patienten och ge en personcentrerad omvårdnad utifrån 

omvårdnadsdiagnoser. Syfte: Att belysa mäns upplevelse av att leva med 

prostatacancer. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design. Data hämtades från 12 

vetenskapliga artiklar. Resultat: Studien utmynnade i fem kategorier som männen 

upplevde: informationsbehov, förlorad värdighet, oro för egen dödlighet, upplevelse 

av olika stöd och anpassning av vardagen. Slutsats: Männens vardag påverkas av 

sjukdomen prostatacancer och de behöver stöd i olika former. Sjuksköterskan bör 

möta männen på deras nivå och ge männen en individanpassad omvårdnad. 
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Abstract 

Background: Prostate cancer is the most common form of cancer that afflicts men in 

Sweden. The affliction creates different struggles that affect the men’s daily lives. 

During the progress of the disease the men experience a loss of their dignity. As a 

nurse it is important to care for the patient as a whole and provide a personal care, 

related to the nursing diagnosis of the patient. Aim: To shed light on the experiences 

of the men who are currently living with prostate cancer. Method: A study of 

literature focusing on qualitative data. Data was gathered from 12 scientific articles. 

Result: The study led to five categories that the men experienced: The lack of 

information, loss of dignity, anxiety surrounding own mortality, experience of 

different support forms and adjustment of the everyday life. Conclusion: The men’s 

daily lives are affected extensively by the disease prostate cancer and they need 

different forms of support. The nurse should level with the men in order to provide an 

individual care. 
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Inledning 

Prostatacancer är den femte vanligaste cancerformen i världen (Walsh & Hegarty, 2010) 

och i Sverige är det den vanligaste cancerformen som drabbar specifikt män. År 2014 

fick 9 500 män diagnosen prostatacancer i Sverige samtidigt som det levde 85 000 män 

som hade eller har haft prostatacancer och 2 300 män avled av prostatacancer. Av de 

som drabbades var största andelen 65-85 år. De senaste 20 åren har antalet 

prostatacancer fall i Sverige ökat, en förklaring till ökningen kan vara att människor 

lever allt längre idag än de gjorde på 1990-talet. En annan förklaring kan vara att under 

1990-talet infördes en ny diagnostik (Folkhälsomyndigheten, 2014). Den nya 

diagnostiken innebär ett blodprov som visar på om män har en förhöjd nivå av prostata 

specifikt antigen (PSA), vilket kan påvisa prostatacancer (Kramer, Brown, Prorok, 

Potosky & Gohagan, 1993).  

De vanligaste behandlingsmetoderna mot prostatacancer är strålbehandling (Kelsey et 

al., 2004), prostatektomi, det vill säga total borttagande av prostatan, (Walsh & Hegarty, 

2010) och hormonbehandling. Forskning har visat att män diagnostiserade med 

prostatacancer kunde själva ges möjligheten att vara med och bestämma vilken form av 

behandling de skulle genomgå. Det kunde upplevas skrämmande för männen eftersom 

de tyckte att de saknade kunskap om sjukdomen och behandlingarna. En del män valde 

därför att lämna över beslutet, om vilken behandling de skulle genomgå, till läkaren 

som besatt mer kunskap om sjukdomen och behandlingsmetoderna (Walsh & Hegarty, 

2010). Flertalet av männen som fick diagnosen prostatacancer påverkades både psykiskt 

och emotionellt och ett flertal upplevde även att deras relationer påverkades. 

Livskvalitén kunde försämras då männen upplevde oro inför behandlingen, att den inte 

skulle fungera, eller att cancern kunde komma tillbaka (Kelsey et al., 2004). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med män som fått diagnosen prostatacancer när 

det gäller att ge stöd och information samt att ge en individanpassad omvårdnad. 

(Axelsson, Björvell, Mattiasson & Randers, 2006). För att få fördjupade kunskaper om 

mäns upplevelser av att leva med prostatacancer och därmed kunna ge en bättre 

omvårdnad, väcktes intresset för att studera detta ämne.  

 

Bakgrund 

Prostatacancer 

Prostatan 

Under urinblåsan i lilla bäckenet sitter prostatan, den består av en höger och en vänster 

lob som i sin tur är uppdelad i tre zoner - en yttre och två inre. Det är främst i den yttre 

zonen som prostatacancer framträder. Prostatans viktigaste funktion är kopplat till 

fortplantning. I samband med ejakulation utsöndras proteinet PSA, vilket medför att 
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spermierna har lättare att ta sig fram till ägget. PSA finns normalt i prostatan och i 

blodet men i en högre halt i prostatan (Adami, 2006). Förhöjda PSA värden i blodet kan 

tyda på förändringar i prostatan så som cancer, men kan även innebära andra orsaker 

som inflammation eller infektion i prostatan. PSA provet kan visa på en förhöjning vid 

benign tumör och visa på normala värden vid malign tumör. PSA värdet stiger också i 

takt med ålder på grund av att storlek på prostatan blir större (Adami, 2006; Kramer, 

Brown, Prorok, Potosky & Gohagan, 1993). 

Vanliga besvär 

Misstankar om prostatacancer uppkommer vid symtom och förhöjt PSA-värde. De 

vanligaste symtom som kan uppstå vid prostatacancer är kopplat till urinering, 

exempelvis svag stråle, trängningar, täta toalettbesök och svårighet att påbörja 

urinering. För att ställa diagnos görs ett flertal undersökningar så som rektalpalpation 

och ultraljud med biopsi (Adami, 2006). 

Det dagliga livet 

Studier visar att valet av behandlingsmetod kunde påverkas av cancerformen, malign 

eller benign, placering och i vilket stadie cancer är i. Det finns olika behandlingar för 

prostatacancer exempelvis strålbehandling (Kelsey et al, 2004), brakyterapi som är en 

nyare form av strålbehandling, prostatektomi (Adami, 2006) och hormonbehandling 

som minskar testosteronet i kroppen (Sadovsky et al, 2010). De flesta behandlingar ger 

komplikationer som urininkontinens och impotens (Adami, 2006). Specifika bieffekter 

av strålbehandling kan vara uppsvullnad och lättare att få blåmärken (Kelsey et al, 

2004). Vid hormonbehandling kan biverkningar som svettningar, viktuppgång, 

utmattning, metaboliska symtom samt påverkan på kroppsuppfattningen förekomma 

(Sadovsky et al, 2010). Vanliga komplikationer som kan uppkomma efter en 

prostatektomi är impotens och urinläckage (Walsh & Hegarty, 2010). 

Omvårdnadsdiagnoser 

Omvårdnadsdiagnoser har sitt fokus på hur patienter reagerar på olika hälsoproblem och 

individuella behov. Omvårdnadsdiagnosers syfte är att öka omvårdnadens kvalité 

genom att se till varje individs behov och ska fungera som en kommunikation mellan 

olika vårdgivare samt underlätta planering, genomförande och utvärdering av 

omvårdnadsåtgärder. Genom att använda omvårdnadsdiagnoser blir det lättare för 

sjuksköterskor att se till hela patienten, samt att se dem som en individ samtidigt som 

det ökar patientens medverkan i vården. Omvårdnadsdiagnoser används för att få en 

överblick på vilka åtgärder som behövs, samt ge specifika åtgärder som skapar mer tid 

och ger mer kontinuitet i omvårdnaden (Axelsson et al., 2006). Sjuksköterskor ska även 

dokumentera åtgärderna med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer och de 

ska vara ett underlag för vårdens kvalité och resultat (SOSFS 2013:7). 
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Enligt Adami (2006) och Sadovsky et al. (2010) kan besvär som urininkontinens, 

impotens, utmattning och libido kopplas samman med omvårdnadsdiagnoser som 

förvrängd kroppsuppfattning, sexuell dysfunktion, fatigue/utmattningssyndrom, risk för 

hotad värdighet, långvarig svag självkänsla, ängslan/oro och kronisk sorg (North 

Americas Nursing Diagnosis Association, 2012a). Carter, Miller, Murphy, Payne och 

Bryant-Lukosius (2014) beskriver sjuksköterskor kan hjälpa män som drabbats av 

prostatacancer med symptom- och smärthantering, ge information, känslomässigt och 

praktiskt stöd. För omvårdnadsdiagnoser som urininkontinens, utmattning och 

informationsbehov kan, enligt North Americas Nursing Diagnosis Association (2012b), 

sjuksköterskor använda sig av åtgärder som aktivt lyssna på patienten och se till 

patientens behov. Andra åtgärd kan vara att sjuksköterskor behöver ge känslomässigt 

stöd, trösta männen och även hjälpa männen att bygga upp copingstrategier samt ge råd 

som att gå i terapi. Specifika åtgärder för omvårdnadsdiagnoserna vid risk för hotad 

värdighet, ängslan/oro och förvrängd kroppsuppfattning är att hjälpa männen med 

beslutsfattning och värna om deras rättigheter. Sjuksköterskor behöver även öka 

männens självmedvetenhet, minska männens ångest och hjälpa till med psykosocial 

anpassning vid livsförändring, men även ingjuta hopp hos männen (Americas Nursing 

Diagnoses Association, 2012b). 

Vårdandets idé 

Vårdandets idé är en omvårdnadsteori av Katie Eriksson. Teorin innebär att inom 

omvårdnaden behövs det skapas en bra relation mellan patienter och vårdare. Genom att 

leka, ansa och lära skapas det en ömsesidighet mellan vårdaren och patienter. Vid vård 

av patienter skapas tillit, tillfredsställelse, kroppsligt-andligt välbehag och en känsla av 

positiva hälsoprocesser (Eriksson, 1987). Enligt Eriksson (1987) består människan av 

tre dimensioner kropp, själ och ande. För att vårdarna ska kunna ge en bra vård ska alla 

dimensionerna synas i vårdandet. Det finns en risk att vårdarna endast ser en av delarna 

men genom att se alla tre dimensionerna får vårdarna en helhetssyn av patienten. När 

patienter drabbades av fysisk sjukdom (kropp) behövde de få vård för detta, men för att 

få patienterna till en helhet igen bör vårdarna även se ande och själ (Eriksson, 1987). 

Värdighet 

Värdighet kan beskrivas som ett ansvar, en frihet, att följa regler, uppfylla förväntningar 

av sig själv, andra och samhället (Edlund, Lindwall, Post & Lindström, 2013). Absolut 

värdighet är en position som kan benämnas som ett kall och ämbete.  Inre etisk hållning 

påverkas av kultur, traditioner och ens mänskliga existens (Bredenhof-Heikenskjöld, 

Ekstedt & Lindwall, 2010; Edlund et al., 2013). Yttre värdighet har synonymer som 

respekt och auktoritet och handlar om vad människan gjort i handling (Edlund et al., 

2013). När livssituationen gjorde att patienter inte kunde behålla det liv de levt kunde 

värdigheten kränkas (Edlund, 2012). I omvårdnadssituationer fanns det en risk att 

sjuksköterskor kränkte patienters värdighet eftersom de måste få saker gjorda och oftast 

inte hann vänta in patienterna. En etisk princip som sjuksköterskor skulle följa var att 

värna om människovärdet hos patienten. Det var viktigt att sjuksköterskor stannade upp 
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och lyssnade på vad patienterna hade att berätta för att inte kränka deras värdighet. Det 

var en mänsklig rättighet att få behålla sin värdighet under ett sjukdomstillstånd och 

sjuksköterskor skulle skydda och värna om värdigheten under hela 

omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskor värnade om värdigheten genom att patienter blev 

sedda, trodda och betraktade (Edlund, 2012; Bredenhof-Heikenskjöld et al., 2010). 

 

Problemformulering 

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer som drabbade män i Sverige och 

antalet som drabbas ökar. Forskning visar att det saknades en helhetsbild av männens 

upplevelser i vardagen och hur sjukdomen påverkade dem under en längre tid. Genom 

att öka förståelse och kunskap hos sjuksköterskor om hur män kan uppleva det att leva 

med prostatacancer så förbättras deras möjligheter att, med hjälp av 

omvårdnadsdiagnoser, ge en mer individanpassad omvårdnad. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa mäns upplevelse av att leva med prostatacancer. 

 

Metod 

 Metoden som valdes var en litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt, detta 

för att få en sammanställning av tidigare forskning (Forsberg & Wengström, 2013).  

Datainsamling 

Databaserna som valdes var CINAHL, PubMed och SweMed. CINAHL är en databas 

för omvårdnad men inriktar sig även på sjukgymnastik. PubMed är en databas inom 

områdena omvårdnad, tandvård och medicin. SweMed är en skandinavisk databas om 

omvårdnad. En första informationssökning gjordes på varje databas för att undersöka 

vad som fanns om ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). 

En fritextsökning gjordes sedan utifrån syftet med sökordet “prostate cancer”, där en 

frassökning med citationstecken användes (Forsberg & Wengström, 2013). Efter 

fritextsökningen på PubMed kom Medical Subjekt Headings (MeSH) termen “prostatic 

neoplasms” fram som användes som ett sökord, detta kom även upp på CINAHL som 

Subject Headings och ändvändes även där (Forsberg & Wengström, 2013). Booleska 

operatorn som användes var AND och sökorden som användes var: “prostate cancer”, 

experience, “prostatic neoplasms”, perceptions och lived experience (Bilaga A). 
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Därefter gjordes en systematisk sökning på databaserna CINAHL och PubMed med 

olika kombinationer av sökorden (Forsberg & Wengström, 2013). 

Inklusionskriterierna för studien var artiklar där upplevelsen hos män diagnostiserade 

med prostatacancer beskrevs, de skulle vara skrivna på engelska, handla om upplevelsen 

hos män som genomgår/genomgått behandling mot prostatacancer, vara en 

researchartikel och inte vara äldre än 10 år. Exklusionskriterier var artiklar som 

handlade om vårdpersonal och partners upplevelser samt medicinska metoder (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

CINAHL 

Den första sökningen var “prostate cancer” AND experience detta gav 227 träffar. Av 

dessa lästes 23 abstrakt, 12 artiklar granskades då de andra inte passade syftet och sju 

valdes som resultatartiklar. Sökningen “prostatic neoplasms” AND experience gav 229 

träffar, 19 abstrakt lästes och åtta artiklar granskades, vilket gav en resultatartikel då de 

övriga inte var relevanta för syftet. “prostate cancer” AND perceptions gav 96 träffar 

där 22 abstrakt lästes. Nio artiklar som var relevanta till syftet granskades och en artikel 

valdes till resultatet. Sista sökningen var på “prostate cancer” AND lived experience 

och gav tre träffar. Av dess lästes och granskades två artiklar, dessa valdes även till 

resultatet. 

PubMed 

Sökningen “prostate cancer” AND experience gav 1777 träffar och för att det skulle 

vara hanterbart lästes de första 100 titlarna. Av dessa 100 lästes 15 abstrakt då det var 

relevanta för syftet. Fyra artiklar granskades och resulterade i en 

resultatartikel.  Sökning “prostatic neoplasms” AND experience gav 1586 träffar där de 

100 första titlarna lästes. Åtta abstrakt lästes och en artikel granskades men passade inte 

till syftet. Sökningen “prostate cancer” AND perception gav 162 träffar, två abstrakt 

valdes ut och lästes och av dessa granskades en artikeln, denna passade inte syftet och 

valdes bort. Sista sökningen “prostate cancer” AND lived experience gav sju träffar där 

ett abstrakt lästes men detta var inte relevant för syftet.  

SweMed 

Sökningen ”prostate cancer” gav fyra träffar, inga av träffarna var aktuella till syftet. 

Sökning på ”prostatic neoplasms” gav 266 träffar och en manuell sållning gjordes på 

alla träffar. Det var inte träffar som var relevanta för syftet. 

En manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2013) gjordes sedan på referenser från 

resultatartiklarna för att hitta fler relevanta artiklar, detta resulterade inte i några nya 

artiklar. Fyra sökningar gjordes på andra sökord; mens experience, lived through, 

patients experience och mens perceptions detta gav samma artiklar som under de valda 
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kombinationerna. Sammanfattningsvis resulterade sökningarna i 12 resultatartiklar 

varav 10 var kvalitativa och två kvantitativa.  

Databearbetning 

Förförståelse diskuterades om ämnet innan databearbetningen påbörjades. Genom att 

föra en diskussion minskar risken för att egna tankar och värderingar ska färga resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Resultatartiklarna lästes noggrant flera gånger, både 

tillsammans men även var för sig, detta för att få en god förståelse för artiklarnas 

innebörd. De 12 resultatartiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen gjordes innan resultatet skrevs för att 

artiklarna som användes i resultat skulle ha god kvalité och ha minst grad II. Av 

resultatartiklarna hade sju artiklar grad I och fem artiklar hade grad II. Grad I innebär att 

artiklarna har mycket god vetenskaplig kvalité och grad II motsvarar god kvalité.  

Bearbetningen av resultatartiklarna inspirerades av innehållsanalys där data klassificeras 

för att sedan kunna hitta mönster och tema. Meningsenheter som passade till syftet 

ströks under och jämfördes för att hitta likheter och skillnader. Meningar och texter som 

var relevant för syftet togs ut (Forsberg & Wengström, 2013). I studien framkom fem 

teman: informationsbehov, förlorad värdighet, oro för egen dödlighet, upplevelse av 

olika stöd och anpassning av vardagen.  

Forskningsetiska övervägande 

Studien har utgått från Helsingforsdeklarationen där nytta övervägts mot risk för 

samhället och individen. Rättviseaspekter och informerat samtycke skulle vara beskrivet 

i resultatartiklarna (WMA, 2008). 

Resultatartiklarna skulle innehålla de fyra forskningsetiska principerna som är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Informationskrav innebär att alla deltagare har blivit informerade om forskningens syfte 

och tillvägagångsätt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till att 

delta men att de när som har rätt att avbryta studien. Konfidentialitetskrav innebär att 

deltagarnas personuppgifter och identitet ska förvaras på ett sådant sätt att det är 

oåtkomligt för allmänheten. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och information 

som samlats in får endast användas i den aktuella forskningen. Deltagarnas 

personuppgifter får endast användas till studien och inga andra (SFS 2003; 460). 

Resultatartiklarna som användes i resultatet skulle vara etiskt granskade och det var 

viktigt att artiklarna hade etiska tillstånd (Forsberg & Wengström, 2013). Av studiens 

resultatartiklar var 11 artiklar etiskt granskade och hade etiskt tillstånd. En 

resultatartikel nämnde inte något om etisk granskning men valdes att ha med i studien 

då den svarade mot syftet och gav värdefull data.  
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Resultat 

Informationsbehov  

Vid diagnostiserad prostatacancer kunde männen ges möjligheten att själva vara med 

och välja vilken behandlingsmetod de skulle genomgå för att bekämpa prostatacancern. 

Det var många faktorer som påverkade valet, det kunde vara vilken typ av information 

de hade fått från läkare och sjuksköterskor, hur informationen uppfattades samt hur lång 

tid de hade på sig att göra sitt val (Krumwiede & Krumwiede, 2012). I de fallen där för 

mycket information gavs om de olika behandlingar till patienter upplevde de sig 

förvirrade och visste inte vilken behandling som var den rätta för dem (NG, Kristjanson 

& Medigovich, 2006). Brist på kunskap gjorde att männen upplevde sig sårbara och 

förvirrade (Ng et al., 2006; Appelton et al., 2014). På grund av den saknade kunskapen 

ville vissa män att läkaren skulle fatta beslut om behandling (Appelton et al., 2014). För 

lite information om behandlingarna biverkningar och komplikationer kunde leda till att 

männen upplevde ilska och besvikelse mot sjukvården och valde därför att avbryta 

behandlingen (Dieperink et al., 2010; Kelly, 2009). De män som fått information och 

kunde ta den till sig kunde lättare fatta beslut om valet av behandling eller om de skulle 

avstå från behandlingen (Kelly, 2009).  

För att minska oron som kunde uppkomma sökte männen information för att lära sig 

mer om prostatacancer och behandlingarna. Sökningen kunde vara genom internet, 

vänner, läkare och från andra män som varit eller är drabbade (Krumwiede & 

Krumwiede, 2012). En stark upplevelse var att männen inte kände sig sjuka och kunde 

därför inte förstå att de hade fått cancer (Krumwiede & Krumwiede, 2012). En del män 

upplevde att det var viktigt att få både muntlig och skriftlig information om 

biverkningar och komplikationer för att förstå sjukdomsprocessen (Dieperink et al., 

2010). En del män önskade att de hade fått information efter behandlingsperioden, för 

att få en förståelse för vad som hade hänt och hur det kan komma att se ut i framtiden. 

Exempel på frågor som männen hade var vilka komplikationer och biverkningar som 

kunde uppkomma, om de skulle minska eller om de kommer att bestå. Bristen på 

information efter behandlingens avslut gjorde att männen inte visste om de kunde leva 

som vanligt igen, exempelvis om de kunde ha sex utan att skada sig eller partnern 

(Kelly et al., 2015).  

Förlorad värdighet 

Kelly (2009) beskrev att värdighet kan kopplas till manligheten och genom kroppsliga 

förändringar, som kunde uppkomma efter behandling, upplevde männen att de förlorade 

sin manlighet (Cecil, McCaughan & Pasahoo, 2010). Efter behandlingar mot 

prostatacancer kunde männen få biverkningar som förlorad sexlust, värmevallningar, 

svettningar samt att brösten växte vilket männen upplevde som kvinnligt (Appelton et 

al., 2014; Cecil et al., 2010). Kroppsfunktioner som impotens och inkontinens var 

komplikationer som gjorde att männen upplevde förlorad manlighet vilket påverkade 

dem mer än hur kroppen förändrades (Kelly, 2009; Cecil et al., 2010). Äldre män 
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upplevde att de kunde acceptera biverkningar och komplikationer eftersom de jämförde 

med vad som ansåg vara normala besvär för deras ålder (Kelly, 2009; Ervik & Asplund, 

2012). Ett exempel var en äldre man i 80 års ålder som ansåg att besvären var 

hanterbara eftersom andra i hans ålder hade liknande problem utan att ha drabbats av 

prostatacancer (Ervik & Asplund, 2012). Yngre män kände mer oro för komplikationer 

och biverkningar eftersom de upplevde att deras manlighet hotades speciellt vid 

komplikationen impotens (Kelly, 2009). Thornton, Perez, Oh och Crocitto (2011) 

beskrev att en tredjedel av männen var oroliga för sitt sexliv på grund utav 

behandlingarnas komplikationer. De männen kände även att de inte ville ta initiativet till 

att ha sex med sin partner eftersom de skämdes över sin förändrade kropp. Det var även 

mer än två tredjedelar som inte kände sig nöjda med sin sexualitet efter genomgått 

behandling och kände sig därför inte bekväma med att ha fysisk kontakt (Thornton et 

al., 2011). En del män beskrev att de var oroliga för att inte kunna tillfredsställa sin 

partner längre eftersom den fysiska kontakten inte längre var som innan och de 

upplevde även att romansen försvann på grund utav den förändrade kroppen (Dieperink 

et al., 2013; Howlett et al., 2010).  

En del män kände att de inte var lika värdefulla i personlig- samt social mening på 

grund av att de inte längre levde upp till vad samhället ansåg vara det manliga idealet 

(Kelly, 2009; Cecil et al., 2010). Männen upplevde att de förlorat den kropp de en gång 

hade (Cecil et al., 2010) och att de tappat kontrollen med svårighet att lita på sin kropp 

igen (Krumwiede & Krumwiede, 2012; Kelly, 2009). Under sjukhusvistelsen ändrades 

vissa mäns syn på manlighet och värdighet, det blev inte lika viktigt längre med 

samhällets manliga ideal utan männen lärde sig att accepterade sina kroppar vilket gav 

värdigheten tillbaka (Kelly, 2009).  

Oro för egen dödlighet  

Efter att ha fått diagnosen avancerad prostatacancer blev män mer medvetna om sina 

kroppar och sin dödlighet (Levy & Cartwright, 2015). Genom att bli medvetna om hur 

skört livet kan vara och vilka vändningar livet kan ta, skapades känslor som sorg och 

nedstämdhet hos männen. En del män beskrev att det inte var döden i sig som var 

skrämmande utan vägen dit (Jonsson et al., 2009). Vissa män upplevde att de svävade 

mellan hopp och förtvivlan och i ena stunden kunde de skratta för att i nästa börja gråta. 

Det var en lättnad att kunna gråta utan att behöva bry sig om vad andra tycker om det.    

Efter insjuknandet i avancerad prostatacancer drog ett flertal män sig tillbaka och 

männen höll sina känslor för sig själva innan de vågade prata med familjen och vänner 

om tankarna kring döden och sjukdomen. En del män valde att inte alls prata om 

sjukdomen och det var ett medvetet val då de själva kände att de inte kunde hantera sin 

situation (Jonsson et al., 2009). Det var många tankar som kom upp i samband med 

insjuknandet i avancerad prostatacancer, vilket gjorde att männen anpassade sitt sociala 

liv efter sjukdomen (Jonsson et al., 2009). Några män kände att de behövde visa 

emotionell styrka för att skydda sig själva och sin familj från att påverkas av sjukdomen 
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(Levy & Cartwright, 2015). Det blev svårt för männen med avancerad prostatacancer att 

planera sin framtid eftersom de inte visste hur den skulle se ut. Männen visste att de 

hade en begränsad tid kvar att leva vilket gjorde att de levde varje dag som om den var 

den sista (Levy & Cartwright, 2015; Jonsson et al., 2009).  

Upplevelse av olika stöd 

Insjuknandet i prostatacancer påverkade inte bara männen utan även deras partner och 

familjer (Cecil et al., 2010). En del män beskrev hur viktigt det var för dem att partnern 

ställde upp för dem och var ett stöd under hela sjukdomsprocessen (Dieperink et al., 

2013). Genom att partnern var ett stöd påverkade det mannen positivt i sitt sätt att 

hantera sin sjukdom (Appelton et al., 2010). Partnerns medverkan ansågs även vara 

betydande eftersom det var en chans för partnern och mannen att vara tillsammans och 

prata om sjukdomen, vilket gjorde att sjukdomen i vissa fall förde dem närmare 

varandra. De män som pratade och engagerade sin partner kände mindre oro och var 

mer lugna i förhållandet med sin partner. Partnern upplevde att även de själva kände 

mindre oro när de fick vara delaktiga i sjukdomsprocessen (Appelton et al., 2010; 

Dieperink et al., 2013; Cecil et al., 2010; Krumwiede & Krumwiede, 2012). Det var en 

del män som valde att inte ha med sin partner vid sjukvårdskontakten för att de då 

kunde prata om känsliga frågor som kunde uppkomma under sjukdomsprocessen 

(Dieperink et al., 2013).  

Dieperink et al. (2013) visade att familjemedlemmar var endast involverade om de hade 

en viss kompetens eller hade haft prostatacancer själva. En del män kände att de inte 

kunde prata med sina vänner och kollegor om sjukdomen eftersom de inte förstod den 

och männen upplevdes friska utåt. Männen upplevde dock att de hade stöd av familj och 

vänner på annat sätt som praktiskt stöd vilket var av stor betydelse för dem (Appelton et 

al., 2010).  

Krumwide & Krumwiede (2012) beskrev att vissa män tyckte att det var skönt att ha 

någon utanför familjen att prata med som en sjuksköterska eller terapeut. Genom att ha 

en öppen dialog och ha en lättsam stämning med humor i kontakt med sjuksköterskor 

kunde männen känna sig bekväma i omvårdnaden, vilket gav dem trygghet (Krumwide 

& Krumwiede, 2012). Vid kontakt med sjukvården var sjuksköterskornas 

förhållningssätt betydande för männen, framförallt var det vänlighet och artighet som 

upplevdes positivt. En annan upplevelse som männen beskrev som positivt var när 

sjuksköterskor såg dem som människor och inte bara som en sjukdom som behövde 

behandlas. En negativ upplevelse var när sjuksköterskor var av samma kön då männen 

kände sig generade att prata om sina intima problem med andra män (Dieperink et al., 

2013).  
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Anpassning av vardagen 

Efter att ha bearbetat beskedet om prostatacancer upplevde männen att de blev mer 

motiverade att leva ett hälsosammare liv och de ville inte längre vara ett offer för 

sjukdomen utan de började värdesätta sina kroppar mer (Dieperink et al., 2013). För att 

kunna leva hälsosammare började männen äta mer nyttigt, röra sig mer och några som 

var rökare slutade att röka (Kelly, 2009; Dieperink et al., 2013; Ng et al., 2013). Ett 

flertal män upplevde det viktigt att kunna behålla vardagen som den var innan 

sjukdomen. Männen ville även leva ett så normalt liv det gick under och efter 

behandlingen utefter sina förutsättningar för att slippa bli påminda om sin sjukdom i 

vardagen. En del män upplevde att de kunde leva ett normalt liv men de män som fick 

komplikationer som urininkontinens kände att de fick planera sina dagar mer eftersom 

de behövde besöka toaletten mer ofta än tidigare (Deiperink et al., 2013). Män som 

kunde fortsätta att arbeta upplevde att de fick tillbaka känslan av kontroll, då de på 

arbetet visste vad de skulle göra och även vad som förväntades av dem. Arbetet gav 

dem möjlighet att koppla bort tankarna på cancern och allt som hade med den att göra 

(Jonsson et al., 2009). Humor och sarkasm var ett sätt männen använde sig av som 

copingstategi för att hålla vardagen positiv och förflytta fokus från sjukdomen 

(Dieperink et al., 2013). Ng et al. (2006) beskrev tre huvudstrategier som män använde 

för att hantera sin sjukdom och vardag, den första var att de använde PSA-värdet som 

en hälsobarometer. Den andra var att försöka ta reda på all information om 

prostatacancer, eftersom bristen på information påverkade dem negativt (Ng et al., 

2006; Appelton et al., 2014). Den tredje copingstrategin var att använda sig av familj 

och de närmsta vännerna som stöd (Ng et al., 2006).    

Efter avslutad behandling upplevde många att de fick lära sig att hantera den nya 

vardagen samtidigt som de önskade att kunna återgå till det liv de hade innan 

sjukdomen. Männen fick en annan syn på livet som gjorde att de värdesatte andra saker 

mer (Ng et al., 2006).   

  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien har inspirerats av en kvalitativ design som ursprungligen kommer från den 

holistiska traditionen som vill lyfta personers levda erfarenhet av ett fenomen och där 

det inte finns något rätt eller fel utan bara vad personen själv upplever (Henricson & 

Billhult, 2014). Att använda sig av en kvalitativ design är en styrka eftersom studiens 

syfte är att lyfta männens upplevelser. För att undvika objektivitet har risken om 

förförståelse diskuterats för att undvika att egna slutsatser och tolkningar görs. Genom 

att ha ett öppet förhållningssätt och undvika det egna perspektivet ökar studiens 

pålitlighet.   
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Databaserna CINAHL och PubMed som används har båda omvårdnadsforskning, vilket 

stärker studiens giltighet (Forsberg & Wengström, 2013). Valet av databaser styrker 

studiens pålitlighet genom att de är specifika för ämnet omvårdnad och giltighet ökar 

eftersom sökningen gjordes i flera databaser.  

Sökorden valdes utifrån syftet, prostate cancer och experience, detta för att se till hur 

patienter med prostatacancer upplever sjukdomen. För att få mer artiklar gjordes 

sökningar på orden lived experience och perception. På PubMed kom MeSH termen 

“prostatic neoplasms” upp som användes som ett sökord. Sökordet kom även upp på 

CINAHL som en Subjekt Headning, vilket kan ses som en styrka då sökningen blir mer 

specifik samt att det styrker det valda sökordet. En annan styrka i sökningen är 

frassökningen där citationstecken används för att göra en sökning på båda orden 

tillsammans, vilket gör sökningen mer specifik (Karlsson, 2014). Utöver valda 

sökkombinationer gjordes fyra andra sökningar med orden mens experience, lived 

through, patients experience och mens perceptions, det gav samma artiklar som under 

de valda kombinationerna. Det tolkas som att sökorden är relevanta för studiens syfte 

samt att sökorden är pålitliga. För att öka träffsäkerheten användes booleska operatorn 

AND för att smalna av sökningen (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). En 

svaghet kan vara att en manuell sållning gjordes på titlarna på databasen PubMed där 

sökningarna gav 1777 och 1586 träffar. En manuell sållning gjordes på de första 100 

titlarna vilket kan vara en svaghet då värdefulla artiklar kan ha missats.  

Avgränsning gjordes på 10 år i sökningarna vilket både kan vara en styrka och en 

svaghet. Svagheten kan vara att artiklarna inte är tillräckligt aktuella, en styrka kan vara 

att inga värdefulla artiklar förlorats. I resultatet används 12 artiklar som styrker studiens 

trovärdighet eftersom majoriteten av resultatartiklarna är högst fem år.  

Bearbetningen av resultatartiklarna har både gjorts tillsammans och enskilt, vilket ökar 

trovärdigheten i studien. Det ökar även förståelsen av resultatartiklarnas innehåll vilket 

leder till ökad tillförlitlighet. Målet var att kvalitégranskningen av resultatartiklarna 

skulle vara grad I, men det resulterade i för få artiklar vilket kan ses som en svaghet i 

studien. Sju resultatartiklar har grad I och fem har grad II, det innebär att alla artiklarna 

hade en god kvalité vilket ändå stärker studiens pålitlighet. Den etiska kvaliteten på 

artiklarna varierade från att ha ett utförligt etiskt övervägande till att endast nämna etiskt 

godkännande samt samtycke från medverkande. Det kan ses som en svaghet där det var 

en artikel som inte diskuterade etiska överväganden och två endast nämnde det 

kortfattat.  

Vid databearbetningen skapades meningsenheter som kodades och blev huvudrubriker 

(Henricson & Billhult, 2014). Rubrikerna bearbetas under skrivandets gång och blev 

efterhand färre samt mer specifika. Till sist utmynnade det i fem teman som är specifika 

för syftet.  
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I resultatartiklarna ses det en stor likhet i innehållet av resultatet vilket är en styrka och 

gör studien trovärdig. Eftersom det saknas forskning om männens egna upplevelser 

tolkas ämnet som relevant för både sjukvården och allmänheten. Litteraturstudien är 

överförbar till sjuksköterskor samt undersköterskor, sjukgymnaster och även till 

allmänheten för att få en större förståelse för hur prostatacancer påverkar mäns vardag 

och hur männen upplever att leva med prostatacancer. Resultatet kan även vara 

överförbart till andra länder eftersom upplevelserna är likt mellan Australien, 

Storbritannien, USA, Norge, Danmark och Sverige.  

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom det fem teman som är informationsbehov, förlorad 

värdighet, oro för egen dödlighet, upplevelse av olika stöd och anpassning av vardagen. 

De teman som framkom besvarar syftet och visar på mäns egen upplevelse av att leva 

med prostatacancer. Eftersom prostatacancer är den vanligaste cancerformen som 

drabbar män och den ökar kraftigt kommer många sjuksköterskor att möta denna 

patientgrupp någon gång under sitt arbetsliv. Det är därför viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap om hur män själva upplever sin sjukdom för att kunna utföra en god 

omvårdnad.   

I studien framkom det att det är få män som aktivt söker sjukvården för att ta ett PSA-

prov, men de som gör det har blivit påverkade av familj, vänner eller kampanjer, annars 

har de sökt sjukvården på grund av andra orsaker (Kelsey, Owens & White, 2004). De 

män som sökt sjukvården av andra orsaker fick en chock när de fick reda på att de hade 

prostatacancer och beskriver att det är svårt att ta in information om det (Kelsey et al., 

2004; Krumwiede & Krumwiede, 2012). I resultatet beskrivs det att männen direkt efter 

beskedet om prostatacancer har möjlighet att själva vara med och välja 

behandlingsmetod, det är något som upplevs skrämmande då männen själva tycker att 

de saknar kunskap om sjukdomen och behandlingarna (Krumwiede & Krumwiede, 

2012; Walsh & Hegarty, 2010; Appelton et al., 2004). En del män upplever att det är 

bättre om en person med kunskap hjälper dem med valet av behandlingsmetod och 

därför lämnar vissa män över beslutet till läkaren som har mer kunskap om sjukdomen 

och behandlingsmetoderna (Walsh & Hegarty, 2010; Appelton et al., 2004).  Bristen på 

information skapar känslor som besvikelse gentemot sjukvården, det är på grund av att 

männen inte är införstådda i komplikationer som kan uppkomma efter behandlingar 

(Dieperink et al., 2010; Kelly, 2009). Sårbarhet, oro och förvirring är också känslor som 

tas upp i resultatet på grund av bristen på information (Ng et al., 2006; Appelton et al., 

2004; Krumwiede & Krumwiede, 2012). Prostatacancer är ett hälsoproblem i samhället 

eftersom det drabbar fler män varje år (Folkhälsomyndigheten, 2014) och många 

sjuksköterskor kommer därför att möta fler män med prostatacancer. I rollen som 

sjuksköterska är det därför viktigt att se till att männen får den information de behöver 

och se till att männen tar informationen till sig (Kelly et al., 2015). Sjuksköterskor bör 

finnas tillgängliga för att lyssna och prata med männen under hela vårdprocessen för att 

förstå deras behov, kunna svara på frågor och ge information. Sjuksköterskor behöver 
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fånga upp männen efter avslutad behandling för att ge fortsatt information om vad som 

kan komma ske framöver (Kelly et al., 2015: Axelsson et al., 2006).  

Förlorad värdighet är en känsla som kommer upp i flera av resultatartiklarna och där det 

beskrivs att den förlorade värdigheten kan kopplas samman med den förlorade 

manligheten. Genom att manligheten upplevs gå förlorad när komplikationer som 

impotens och inkontinens uppkommer upplevs det även att männens värdighet går 

förlorad. Efter behandlingar känner männen att de förlorat den manliga kroppen de hade 

innan prostatacancern. Uppkomsten av komplikationer och biverkningar samt en 

förändrar roll i familjen där mannen inte längre är den starka upplevs tufft för männen 

att hantera (Kelly, 2009; Cecil et al., 2010; Appelton et al., 2014). Cecil et al. (2010) 

beskriver att det ligger mycket i vad samhället anser vara manligt och att männen 

jämför sig med det påverkar dem negativt. I en omvårdnadssituation finns det en risk att 

sjuksköterskor kränker patienters värdighet genom att fatta beslut om omvårdnad utan 

patientens medverkan (Edlund, 2012; Bredenhof-Heikenskjöld et al., 2012). 

Sjuksköterskor behöver därför vara mer uppmärksamma vid vård av män med 

prostatacancer som redan upplever att deras värdighet har förlorats och inte kränker den 

mer. Det är en etisk princip att sjuksköterskor ska värna om patientens människovärde 

(Edlund, 2012; Bredenhof-Heikenskjöld et al., 2012), det är viktigt att tänka på när 

personalstyrkan bli färre och tiden med patienterna blir lidande. Eriksson (1987) 

beskriver att sjuksköterskor genom att leka, ansa och lära kan skapa en ömsesidighet 

mellan sig och patienten. Patienter får genom relationen med sjuksköterskan tillit, 

tillfredsställelse, kroppsligt- och andligt välbehag, vilket leder till minskat lindande och 

ökar värdigheten (Eriksson, 1987). Sjuksköterskor kan genom att använda sig av 

omvårdnadsdiagnoser motivera patienter att medverka i sin omvårdnad vilket gör att 

sjuksköterskor inte kränker patienters värdighet. Patienter som är delaktiga i 

omvårdnaden kan få hopp och motivation till att övervinna cancern samt försonas med 

sin kropp igen vilket gör att männen mår bättre och får sin värdighet tillbaka (Axlesson 

et al., 2006; Bredenhof-Heikenskjöld et al., 2012).  

Att få diagnosen prostatacancer skiljer sig från att få diagnosen avancerad 

prostatacancer. Skillnaden som finns är att män med avancerad prostatacancer upplever 

att de blir medvetna om sin egen dödlighet och att de inte är rädda för döden, utan 

vägen dit (Jonsson et al., 2009; Levy & Cartwright, 2015). Jonsson et al. (2009) och 

Levy & Cartwright (2015) beskriver att vissa män trots sin diagnos vill leva ett normalt 

liv med familj och vänner. Männen vill även komma tillbaka till arbetet för det ger dem 

en mening och fick dem att tänka på något annat (Jonsson et al., 2009). Det finns en 

likhet mellan artiklarna där även Dieprink et al. (2013) skriver att männen med 

prostatacancer vill leva ett normalt liv trots komplikationer som kan uppkomma från 

behandlingarna. För att få en fungerande vardag får männen planera sina dagar för att få 

en så normal vardag som möjligt (Dieprink et al., 2013). Män med avancerad 

prostatacancer kan inte planer sin framtid eftersom de inte vet hur lång tid de har kvar 

att leva men de kan planera sin vardag och göra det bästa av den tid de har kvar (Levy 
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& Cartwright, 2015; Jonsson et al., 2009). En annan likhet som beskrivs i Dieprink et al. 

(2010) och Ervik & Asplund (2011) är att både män med prostatacancer och med 

avancerad prostatacancer använder sig av humor för att hantera och orka med 

vardagen.   

Sjuksköterskor som vårdar män med avancerad prostatacancer behöver använda sig av 

omvårdnadsdiagnoser för att se männens behov och skapa en individanpassad 

omvårdnad. Genom att använda sig av omvårdnadsdiagnoser kan sjuksköterskor smärt- 

och symtomlindra männen, ge information om hur prognoser ser ut samt att ge praktiskt 

stöd vid behov (Carter et al., 2014; Americas Nursing Diagnoses Association 2012b). 

Stödet från sjuksköterskor upplevs positivt eftersom det minskar männens oro och 

rädsla inför döden (Carter et al., 2014). Sjuksköterskor behöver stötta mannen och 

partnern för att deras sista tid tillsammans ska vara så bra som möjlig. Detta innebär att 

våga ta sig tid att lyssna och stötta männen vid frågor kring sjukdom och död.   

I resultatet visas betydelsen för män att få stöd från partnern och familjen vilket upplevs 

positiv. Partnern påverkar männens sätt att hantera sin sjukdom positivt, genom att vara 

tillsammans och prata om sjukdomen förde det paren närmare varandra (Appelton et al., 

2010). I resultatet syns det att män som vågar prata och engagera sin partner känner 

mindre oro och är mer lugna i sitt förhållande. Det påverkar även partnern positivt att få 

vara engagerad, vilket gör att partnern blir mer lugn (Appelton et al., 2010; Dieperink et 

al., 2013; Cecil et al., 2010; Krumwiede & Krumwiede, 2012). Dieperink et al. (2013) 

beskriver att vissa män känner att vänner och kollegor inte behöver involveras i deras 

sjukdom om de inte själva var drabbade eller kunde komma med värdefull information. 

Det finns en skillnad där Cecil et al. (2010) beskriver att männen önskar att de kunde ha 

en liknande relation som kvinnor har med sina vänner och kollegor, där de kunde prata 

om nästan allt med varandra.  Sjuksköterskor behöver vara lyhörda för männens behov 

och involvera partnern i omvårdnaden om det önskas. Genom att involvera partnern i 

mannens sjukdom kan det vara lättare att tala med varandra om sjukdomen och 

komplikationer som kan uppkomma. Impotens är en vanlig komplikation vid 

prostatacancer och det kan påverka förhållandet negativt och männen kan behöva stöd 

från andra professioner, till exempel prata med en kurator eller psykolog.  

 

Slutsats 

Män som drabbas av prostatacancer är i stort behov av stöd i olika former då deras 

vardag kan påverkas av komplikationer som kan uppkomma av behandling. Män 

behöver få mer information om sjukdomen och behandlingar från sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor har en viktig roll att ge rätt information och möta männen på deras nivå. 

Information kan leda till att männen upplever mindre oro och har lättare att hantera 

komplikationerna. Det beskrevs att männens manlighet och värdighet upplevdes gå 

förlorad på grund av komplikationer av behandlingar, det är därför av betydelse att 
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sjuksköterskors har ett bra förhållningssätt gentemot männen för att inte kränka 

värdigheten mer. För att återskapa sin värdighet behöver männen själva acceptera sin 

kropp och sin situation. Sjuksköterskor behöver ge männen stöd, motivation och 

verktyg till att kunna acceptera sin kropp igen. Genom att acceptera sin situation kan 

männen lättare återgå till sin vardag vilket gör att männen upplever att de får en bättre 

livskvalité. Genom kunskap om att sjukdomen påverkar män olika bör sjuksköterskan 

ge en individanpassad omvårdnad.  

 

Implikationer 

Litteraturstudiens syfte var att belysa mäns upplevelse av att leva med prostatacancer. 

För att sjuksköterskor ska kunna arbeta individanpassat är det viktigt att öka kunskapen 

om mäns egen upplevelse av att leva med prostatacancer. I ett individanpassat arbetssätt 

för män som drabbats av prostatacancer är det av stor betydelse att sjuksköterskor 

använda sig av omvårdnadsdiagnoser, genom detta kommer sjuksköterskor att kunna 

hjälpa hela mannen och inte bara se till det fysiska. Tidigare forskning finns angående 

upplevelser vid specifika behandlingar, behandlingarnas biverkningar och 

komplikationer samt hur partnern upplever sjukdomsförloppet tillsammans med 

mannen. Prostatacancer är en sjukdom som drabbar allt fler män och det behövs mer 

forskning som beskriver mäns egna upplevelser av att leva med prostatacancer, för att 

öka förståelsen hos sjuksköterskor som ska vårda dessa män. Förslag till fortsatt 

forskning är att koppla samman manlighet och värdighet då detta upplevs gå förlorat 

och det är viktigt att sjuksköterskor får en förståelse för detta för att inte kränka 

männen. Prostatacancer bör också uppmärksammas mer då det fortfarande saknas 

information och kunskap i samhället. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl PubMed SweMed 

Prostatacancer ”Prostate cancer”  ”Prostate cancer” Prostate cancer 

Prostatiska neoplasmer “Prostatic neoplasms” “Prostatic neoplasms” Prostatic neoplasms 

Upplevelse Experience Experience  

Uppfattning Perception Perception  

Livserfarenhet Lived experience Lived experience  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*Dubbletter som förkommer i tidigare sökning redovisas i parentes. 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

23/2 och 4/3 Cinahl 

”Prostate cancer” AND 

Experience/ Research article, age 

10 years, English. 227 23 12 7 

 

23/2 PubMed 

”Prostate cancer” AND experience/ 

Abstract, full text, published in the 

last 10 years.  1 777 15 4 1(2)* 

24/2 Cinahl 

”Prostatic Neoplasms” AND 

Experience/research article, age 10 

years. 229 19 8 1 

24/2 PubMed 

”Prostatic Neoplasms” AND 

Experience/ Abstract, full text, 

published in the last 10 years 1 586 8 1 0 

1/3 Cinahl 

“Prostate cancer” AND perception/ 

research article, age 10 years. 96 22 9 1 

1/3 PubMed 

“Prostate cancer” AND perception/ 

Abstract, full text, published in the 

last 10 years. 162 2 1 0 

1/3 Cinahl 

”Prostate cancer” AND Lived 

experience/Research article, age 10 

years. 3 2 2 2 

1/3 PubMed 

“Prostate cancer” AND Lived 

Experience/ Abstract, full text, 

published in the last 10 years. 7 1 0 0 

  Sammanlagt  102 42 12 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Appelton, L., Wyatt, D., Perkins, E., Parker, C., Crane, J., Jones, A., … Pagett, M. (2014). The 

impact of prostate cancer on men’s everyday life. European journal of cancer care, 24(1), 71-84. 

Doi: 10.11/ecc.12233 

Land  

Databas 

 

Storbritannien.  

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur män klarar av sjukdomen, behandlingar och strategier de 

använder för att hantera diagnosen i vardagslivet.  

Metod:  

Design 

Design: Tvärsnittstudie med kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer som analyserades med 

grounded theory inspirerad av Charmaz.  

Urval Det var 27 män som intervjuades och delades in i olika grupper. I den första gruppen intervjuades 

nio män innan strålbehandling. I den andra var det åtta män som intervjuades sex till åtta månader 

efter strålbehandling och i den sista var det 10 män som intervjuades 10-12 månader efter 

strålbehandling. 

Datainsamling Ett huvudämne utvecklades utifrån tidigare litteratur och männens feedback ifrån en 

prostatacancer stödgrupp i en pilotstudie. Sedan ställdes frågor utifrån en semi-strukturerad 

intervjuguide. Intervjuerna varade i 30-120 minuter och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Svaren lästes flera gånger och kodades sedan och blev till huvudrubriker. Sedan togs skillnader 

och likheter ut från datainsamlingen. Undersökningsgruppen använde sig även av 

reflektionsdagböcker för att få med deltagarnas berättelser vilket gav mer förståelse. 

Bortfall Inte angivet. 

Slutsats Studien identifierade viktiga områden som är relevanta för vilken behandling och omvårdnad som 

ges till män med prostatacancer. De olika stegen som män går igenom ger upphov till olika 

upplevelser av fysiska, emotionella och sociala känslor. För att männen ska må bra är det viktigt 

att sjukvårdspersonalen lyssnar på dem och ger dem en individanpassad omvårdnad. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 83% 



BILAGA C  

 

 Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens  Cecil, R., McCaughan, E., & Parahook, K. (2010). It´s hard to take because I am a man´s man´: an 

ethonographic exploration of cancer and masculinity. European Journal of cancer, 19. 501-509.doi: 

10.1111/j.1365-2354.2009.01085.x  

Land   
Databas  

Storbritannien  

CINAHL 

Syfte  Syftet var att upplysa om cancerns påverkan på maskulinitet utifrån männens perspektiv. 

Metod:   

Design  
Metoden som använts var en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer.  

Urval  Det var åtta män som har cancer men för tillfället inte behandlas aktivt för det som deltog i studien.   

Datainsamling  Semi- strukturerade intervjuer utfördes i männens hem. Intervjuerna grundades på löst förutbestämda 

ämnen som bakgrund, medicinsk historia, information/stöd behov och upplevelser. Intervjuerna spelades in 

och skrevs ner för en vidare bearbetning.  

Dataanalys  Det användes en kvalitativ innehållsanalysmetod enligt Miles och Huberman (1994). Data kodades och 

kategoriserades för att hitta olika teman.   

Bortfall  Inte angivet  

Slutsats  Studien visar på komplikationer kopplade till prostatacancern påverkar manlighet och den manliga 

identiteten. Prostatacancern begränsar de roller som i dagens samhälle förknippar med manlighet. Eftersom 

män upplever att manligheten påverkas negativt gör det att männen behöver stöd av sjuksköterskan under 

sjukdomsförloppet.  

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad 2 (77%)  



BILAGA C  

 

 

Artikel 3 

  

Referens  Dieperink, K.B., Wagner, L., Hansen, S. & Hansen, O. (2013). Embracing life after prostate cancer. A male 

perspective on treatment and rehabilitation. European Journal of cancer care. 22(4) 549-558. doi: 

10.1111/ecc.12061  

Land   
Databas  

Danmark  

CINAHL 

Syfte  Syftet var att utforska mäns erfarenhet av strålbehandling eller ADT och medverkan i ett 

rehabiliteringsprogram. Studien utforskar även deras tankar och förhållningssätt till partnerns medverkan i 

rehabiliteringsprocessen.  

Metod:   

Design  
Metoden som användes var fokusgrupper med intervjuer som tillägg till en RCT studie.  

  

Urval  Det var 17 män med varierad ålder som deltog.  

Datainsamling  Fokusgrupperna delades in utifrån partnerns medverkan i konsultationer.  Diskussionerna i de två 

grupperna utgick från en semi-strukturerad intervjuguide med fastställda frågor.  

Dataanalys  Analysen utgick från Giorgi´s fenomenologiska förhållning. Första steget var att läsa igenom materialet för 

att få en helhet, det andra steget var att plocka ut meningsenheter. Det sista steget var att hitta de väsentliga 

aspekterna på fenomenet.  

Bortfall  Inget bortfall  

Slutsats  Patienter bör få bra information om ADT:s bieffekter eftersom det starkt påverkar manligheten och 

männens identitet. Rehabilitering efter behandlingen var ett viktigt stöd för männen. Partners deltagande 

speglade typen av relation de hade innan sjukdomen och därför bör mannen få frågan om de vill att 

partnern ska vara med under rehabiliteringen.  

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad 1 (85%)  
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ervik, B., & Asplund, K. (2012). Dealing with a troublesome body: A qualitative interview study 

of men´s experiences living with prostate cancer treated with endocrine therapy. European 

Journal of Oncology Nursing, 16(2), 103-108. Doi: 10.1016/j.ejoon.2011.04.005  

Land  

Databas 

Norge.  

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att visa hur män med prostatacancer upplever de kroppsliga förändringarna 

och hur det påverkar deras vardag. 

Metod:  

Design 

Det är en kvalitativ studie med intervjuer med en fenomenologisk hermeneutisk design.  

Urval Det var 10 män som deltog och de skulle behandlas med endokrinbehandling, ytterligare ett krav 

var att de skulle fått diagnosen under de senaste fyra åren. Männen behövde även förstå och prata 

norska. Männen blev utplockade av Departments of Endocrinology and Urology på ett universitets 

sjukhus i norra Norge och därigenom fick de förfrågan om att medverka i studien.  

Datainsamling Männen intervjuades separat och varje intervju varade mellan en till en och en halv timme. De 

använde sig av öppna frågor som hur männen upplevde att få prostatacancer och hur de påverkade 

vardagen.  Forskarna hade även följdfrågor om symtom behandlingar, bieffekter, uppföljning av 

sjukvårdspersonal, sjukdomen och behandlingens påverkan på vardagen och relationer. 

Intervjuerna var i hemmet hos åtta män och en man var på sjukhuset och en man på arbetsplatsen.  

Dataanalys Datainsamlingen från intervjuerna analyserades med en fenomenologisk- hermeneutiskmall enligt 

Gadmer(1999) ta bortVan Manen (1997) och Dahlberg (2001).  

Bortfall Det var 31 män som blev tillfrågade och 12 skrev tillbaka för att medverka tio män togs ut då de 

andra två exkluderades.  

Slutsats Att leva med prostatacancer och få endokrinbehandling påverkar männen både direkt och indirekt. 

Direkt de bieffekter som kommer med en behandling och indirekt alla känslor som kommer upp 

innan och efter behandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 93% 
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Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Howlett, K., Koetters, T., Edrington, J., West, C., Paul, S., Lee, K., . . . Miaskowski, C. (2010). 

Changes in sexual function on mood and quality of life in patients undergoing radiation therapy 

for prostate cancer. Oncology Nursing Forum, 37(1), E58-66. doi: 10.1188/10.ONF.E58-E66 

Land  

Databas 

USA. 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva procentsatser av män med och utan sexuella förändringar från början av 

strålbehandling och utvärdera skillnader på demografiska och kliniska egenskaper, humörtillstånd 

och livskvalité på patienter med och utan sexuella problem. 

Metod:  

Design 

Beskrivande longitudinell studie.  

Urval Det var 82 vuxna män med prostatacancer. De skulle kunna läsa, skriva och förstå engelska.  

Datainsamling Under första mötet med sjuksköterskan en vecka innan strålbehandling fick de svara på en enkät. I 

slutet av strålbehandlingen fick de svara på ytterligare en enkät om depression, oro och livskvalité. 

Dataanalys Den insamlade data analyserades med SPSS version 14. Beskrivande statistik och 

frekvensfördelning genererades för urvalskriterierna. Modeller som användes var Symtom 

Severity Score, QOL score och ANOVA. 

Bortfall Det var 188 manliga patienter som blev inbjudna men 82 tackade ja till att medverka vilket gav ett 

bortfall på 46.3%. 

Slutsats Den sexuella förändringen för män har en stor påverkan på deras livskvalité. Två huvudområden 

som bekymrade männen var att de fick urininkontinens och erektionsproblem. Resultatet visar på 

att sjuksköterskor måste bli mer bekväma med att prata med männen om deras problem.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 91% 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Jonsson, A., Aus, G. & Berterö C. (2009) Men´s experience of their life situation when diagnosed 

with advanced prostate cancer. European Journal of Oncology Nursing. 13(4)268-273. Doi: 

10.1016/j.ejon.2009.02.006 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att få en förbättrad kunskap och förståelse för ny diagnostiserade män med 

avancerad prostatacancer. Studien skulle även undersöka hur prostatacancern påverkar deras 

livssituation och undersöka om det kan orsaka fatigue innan bieffekterna från behandling.  

Metod:  

Design 

Gadamer´s filosofiska hermeneutiska ansats användes för att få en djupare ingång på hur män med 

avancerad prostatacancer upplever sin livssituation. 

Urval Inklusionskriterierna var män nyligen diagnostiserats med avancerad prostatacancer. Ett sjukhus i 

Sydvästra Sverige skickade ut förfrågan till män med avancerad prostatacancer om att medverka i 

studien. Det var 10 män som valde att delta. 

Datainsamling Intervjuerna gjordes utifrån Lincoln och Guba. Intervjuerna varade mellan 60-120 minuter. 

Intervjuerna spelades in på band för att forskarna sedan kunde lyssna på dem igen under 

bearbetningen. 

Dataanalys För att få en djupare förståelse gjordes en hermeneutisk analys enligt Gadamer. 

Bortfall Av 15 män som svarade på förfrågan var det fem som valde att inte medverka, totalt 10 män 

medverkade i studien.  

Slutsats Efter att ha fått ett besked om avancerad prostatacancer upplevde männen att de går in i en bubbla 

med sina känslor och tankar. De har under denna tid väldigt svårt att ta in information om 

behandling. Efter cirka en vecka kom patienterna ur bubblan och var i stort behov av sjukvården 

för att få mer information och stöd. Det visade sig att det var viktigt att möta dessa patienter i flera 

omgångar innan ett beslut om behandling ska fattas.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 95% 
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Artikel 7 

Referens Kelly, D. (2009). Changed men: the embodied impact of prostate cancer. Qualitative health 

research 19(2) 151-163. doi: 10.1177/1049732308328067 

Land  

Databas 

Storbritannien. 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utforska de kroppsliga förändringarna hos män med prostatacancer, 

både med behandling och biverkningarna som kan uppkomma. 

Metod:  

Design 

Metoden som användes var etnografisk ansats med intervjuer. 

 

Urval Det var 14 män som intervjuades på kliniker och följdes under 18 månader. 

Datainsamling Forskarna bjöd in en kirurg, en radiotherapist och två specialistsjuksköterskor som intervjuades 

om konsultationerna med männen. Forskarna följde även de utvalda männen under 18 månader 

och de intervjuades och observerades vid konsultation. Intervjuerna ägde rum på 

behandlingsavdelningar och i väntrum. 

Dataanalys Analys gjordes av intervjuerna och forskarna gick igenom mening för mening och kodade dem. 

Med hjälp av koderna blev det till rubriker och underrubriker. Observationsdata samlades in och 

användes som komplement till intervjuerna. 

Bortfall Inte angivet 

Slutsats Resultatet visar på att männen har olika personligheter och därför tar ett cancerbesked olika. 

Männens upplevelser blir då olika men som sjuksköterska eller vårdpersonal är det viktigt att möta 

patienten utifrån individen. Alla män behöver stöd men på olika sätt och det är därför viktigt att 

vårdpersonalen vet hur de ska möta patienter med prostatacancer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II. 72%. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

  
 

Referens   Kelly, D., Forbat, L., Marshall-Lucette, S., Withe, I. (2015). Co- Constructing sexual recovery after 

prostate cancer: a qualitative study with couples. Translational Andrology and Urology. 4(2) 131-138. 

doi: 10.3978/j.issn.2223-4683  

Land   
Databas  

Storbritannien. 

CINAHL 

Syfte  Studiens syfte var att bedöma prostatacancerns behandlingseffekt på närhet och sexuella relationer 

från ett parperspektiv.  

Metod:   

Design  
En observationsstudie med kvalitativa intervjuer med djupgående frågor om hur prostatacancern 

påverkar relation.  

  

Urval  Det var 18 män som deltog, där mannen har avslutat en behandling mot prostatacancer för minst två år 

sedan. Det var sex par som gjorde intervjuerna tillsammans, två par var för sig och två män var 

ensamma.  

Datainsamling  Studien genomfördes med observation och genom intervju med djupgående frågor i deltagarnanas 

hem.  

Dataanalys  Alla data lästes för att sedan kodas i kategorier och sedan teman.   

Bortfall  Inte angivet.  

Slutsats  Trots att endast en person i relationen drabbas av cancer och behandlas påverkas båda av det. Studien 

visar att det tar tid att anpassa sig till impotens men det är en viktig del i parens liv och vikten av det 

bör inte underskattas. Vårdpersonal ska inte vara rädda att pratat om sexuella problem utan ge männen 

och partnern information.  

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad II. 75%. 



Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Krumwiede, K. & Krumwiede, N. (2012). The lived experience of men diagnosed with prostate 

cancer. Oncology Nursing Forum, 39(5) 443-450.  doi:10.1188/12.ONF.E443-E450 

Land  

Databas 

USA. 

CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att undersöka patientens perspektiv på hur det är att leva med prostatacancer. 

Metod:  

Design 

En Hermanetisk-fenomenologiskmetod användes med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

var med öppna frågor som visade på den levda upplevelsen.   

 

Urval Det var 10 män med prostatacancer i åldrarna 62-70 år som deltog. Männen skulle tala engelska. 

Männen valdes ut med hjälpt av snöbollsteknik.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utifrån Van Manen (1999). 

Dataanalys Vid analysen användes Van Manens lived space, lived body, lived time och lived other. Dessa 

kategorier användes vid analysen av intervjuerna. Kategorierna kan skiljas åt men inte separeras 

och därför har forskarna använt alla kategorier och tillsammans blir det vår levda värld och 

upplevelse.  

Bortfall Inte angivet.  

Slutsats Patienterna behöver stöttning av sjuksköterskan att processa sjukdomen innan de behöver ta beslut 

om behandling. Det behövs mer utbildning om sjukdomen och om männens upplevelse av 

behandlingar. Sjuksköterskan kan använda sig av de fyra kategorierna lived body, lived space, 

lived time och lived other (Van Manen) för att förbättra omvårdnaden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 83% 



BILAGA C  

 

Artikel 10  
 

Referens   Levy, A. & Cartwright, T. (2015). Men’s strategies for preserving emotional well-being in advanced 

prostate cancer: An interpretative phenomenological analysis. Psychology & Health, 30(10). 1164-

1182. doi: 10.1080/08870446.2015.1040016  

Land   
Databas  

 Storbritannien  

CINAHL 

Syfte   Studiens syfte var att utforska vilka metoder män med avancerad prostatacancer använder för att 

behålla det emotionella välmående.  

Metod:   

Design  
 Kvalitativ design med intervjuer.   

  

Urval   Deltagarna rekryterades från Prostate Cancer UK´s Pool of Volunters.  Det blev fem män med 

avancerad prostatacancer som valdes.  

Datainsamling   En semi-strukturerad intervju med öppna frågor utfördes. Intervjuerna spelades in och skrevs ner för 

att kunna läsas igenom flera gånger för att få en helhet.   

Dataanalys   Data analyserades enligt Smith et al (2009). Forskarna lyssnade och läste texten flera gånger för att få 

en helhet för att sedan utveckla teman och underteman till studien.  

Bortfall    Inte angivet. 

Slutsats   Studien ger mer information om vilka strategier som används för att behålla välmåendet. Att vara 

medveten om ens annalkande död skapar det emotionell stress och identitets kris för personen. 

Studien visar copingstrategier och sätt för männen att hantera denna stress och oro. För att öka 

livskvaliteten hos männen bör psykosociala insatser användas  

Vetenskaplig   
kvalitet  

 Grad I, 91%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

  
Referens  Ng, C., Kristjanson, LJ. & Medigovich, K. (2006). Hormone ablation for the treatment of prostate 

cancer: the lived experience. Urologic Nursing, 26(3), 204-212.  

Land   
Databas  

Australien  

CINAHL 

Syfte  Syftet med studien var att ge en förståelse för hur män upplever att leva med prostatacancer och på 

vilka sätt endokrin behandling påverkar upplevelsen.   

Metod:   

Design  
Ett fenomenologiskt förhållningssätt användes under djupgående intervjuer med de män som 

medverkade.  

  

Urval  Det var 20 män mellan 50-70 år som medverkade i studien.  Alla har eller har haft prostatacancer och 

fått någon typ av hormonbehandling. Männen kom från Urologica Research Center at QEII Medical 

center.    

Datainsamling  En enskild intervju med varje deltagare genomfördes av forskarna och intervjun utgick från sex öppna 

frågor. Intervjun spelades in samtidigt som forskarna gjorde egna anteckningar.   

Dataanalys  Analysen utfördes enligt Huberman och Miles(1994) tekniken för att hitta likheter mellan 

upplevelserna.   

Bortfall  Inte nämnd   

Slutsats  Studien ger en inblick i hur det är att leva med och behandlas för prostatacancer. Stödstrategier bör 

fokusera på dilemmat männen upplever i valet av behandling, klara av biverkningar och utveckla en 

positiv syn för framtiden. Att inkludera stöd för partner och familj är viktigt för att männen skall vara 

bättre förberedda för att hantera osäkerhet och svårigheter kring sin sjukdom. 

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad II, 77%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

  

Referens  Thornton, A. A., Perez, M. A., Oh, S., & Crocitto, L. (2011). A prospective report of changes in 

prostate cancer related quality of life after robotic prostatectomy. Journal of Psychosocial Oncology, 

29(2), 157-167. doi:10.1080/07347332.2010.548669 

Land   
Databas  

USA  

CINAHL 

Syfte  Syftet med studien var att undersöka ändringar i kognitiva, emotionella och mellanmänskliga 

komponenter av livskvalitén hos män med prostatacancer.    

Metod:   

Design  
Prospektiv longitudinell studie med en kvantitativ design.  

Urval  Det var 209 män som tillfrågades att medverka i studien och av dem var det endast 71 män som fyllde 

i alla tre frågeformulär. Alla männen skulle ha genomgått en prostektomi.  

Datainsamling  Deltagarna fick svara på tre frågeformulär under ett års tid. Första frågeformuläret skickades ut precis 

efter operationen, den andra efter tre månader och den sista efter ett år. Forskarna använde en prostata 

specifik livskvalité skala som mäter kognitiva beteende och emotionella aspekter.  

Dataanalys  För att forskarna skulle se hur upplevelsen av prostektomi förändrades under ett års tid gjordes 

upprepade mätningar. Forskarna gjorde sedan jämförelser för att kunna se skillnad mellan de tre olika 

mätningarna.   

Bortfall  Det var 209 män som fyllde i första formuläret men endast 71 män som fyllde i alla.  

Slutsats  Livskvalitén efter prostatacancer ökar endast inom områdena självförtroende, sexuell närhet, 

maskulint självförtroende under det första året efter operation. Männen som genomgått operation hade 

en positivare utgångspunkt än män med annan behandling. 

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad II, 72%.  
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