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Introduktion: Prostatacancer är vanligaste cancerformen i Sverige. Män med 

prostatacancer får olika symtom som kan påverka deras upplevelse. Sjuksköterskan har 

en viktig roll i männens omvårdnad, de skapar en trygg atmosfär och finns med under 

hela sjukdomsförloppet.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva männens upplevelser av sin 

livssituation vid prostatacancer. 

Metod: Litteraturstudie, sökord identifierades och användes i databaserna Cinahl, 

PubMed och PychInfo. Abstract läster i artiklarna från sökresultatet i urval ett och efter 

granskning av artiklarna i urval två valdes totalt 10 artiklar ut till resultatet. Artiklarna 

bearbetades samt analyserades och skapade fyra kategorier.  

Resultat: Fyra kategorier som beskriver männens upplevelse av att leva med 

prostatacancer utformades: Förändring av vardagen, Tankar om att inte ha en framtid, 

Förändrad maskulinitet och Avsaknad av information. Dessa fyra kategorier sågs alla 

som problematiska för männen under sjukdomsförloppet och påverkade deras liv på ett 

negativt sätt. 

Slutsats: Männen upplever att leva med prostatacancer påverkar deras liv negativt. De 

upplever en förändring av vardagen, tankar om att inte ha en framtid, förändrad 

maskulinitet och avsaknad av information. För att sjuksköterskan ska kunna ge en god 

vård är det viktigt att denne har kunskaper om männens upplevelser. 
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Introduktion 

År 2015 diagnostiserades 10 440 män med prostatacancer i Sverige (Socialstyrelsen 2017) och 

av det totala antalet cancerfall stod den för 32,2% vilket gör att det är den vanligaste formen av 

cancer i Sverige (Socialstyrelsen 2013). Prostatacancer är den femte mest förekommande 

cancerformen i världen och bland män är det den näst vanligaste formen av cancer efter 

lungcancer (Kamangar et al. 2006). Antalet män som diagnostiseras med prostatacancer har 

ökat från 1990-talet fram till nu och det tros bero på att PSA-test används i större grad för att 

upptäcka cellförändringar i prostatan (Socialstyrelsen 2014). Prostatacancer innebär att det sker 

cellförändringar i prostatakörteln och dessa förändringar kan bilda en tumör, antingen malign 

(elakartad) eller benign (godartad). Prostatacancer delas in i tre olika stadier beroende på om 

tumören är lokalt i prostatakörteln (stadie 1) eller om den har spridit sig vidare till annan vävnad 

eller organ i kroppen (stadie 3) (Gjerland et al. 2011; Järhult & Offenbartl 2013).  

 
Symtom 
Uppkomsten av prostatacancer medför inte alltid symtom i det första stadiet, männen kan därför 

leva med en asymtomatisk prostatacancer i flera år innan symtom uppstår. Det medför att 

prostatacancern kan gå oupptäckt under en längre tid då männen lever ovetande om sitt tillstånd 

(Gjerland et al. 2011).   

De symtom som emellertid kan förekomma vid prostatacancer är först och främst lokaliserade 

i närheten av prostatakörteln. Urinretention, hematuri och urininkontinens är vanliga symtom 

som kan förekomma i urinvägarna (Blomberg et al. 2016). Problem med mag-tarmsystemet kan 

uppstå vid prostatacancer och yttrar sig i form av att männen har ett behov av att defekera oftare 

än tidigare. Erektil dysfunktion är ett symtom som förekommer vid prostatacancer och medför 

stora problem för den drabbade (Bryant-Lukosius et al. 2006). Utöver ovanstående symtom kan 

diffusa symtom som smärta i hela kroppen och utmattning uppstå till följd av prostatacancern 

(Blomberg et al. 2016). Allchorne och Green (2016) beskriver att symtom som kan förekomma 

är trötthet, nattsvettningar och värmevallningar. Erektionsproblematik och nedsatt sexuell 

funktion är även vanligt förekommande symtom vid prostatacancer (Grunfeld et al. 2012). 

Symtom uppstår ofta till följd av de behandlingar männen får genomgå på grund av 

prostatacancer (Basaria et al. 2002).  

 

 

 

Kroppsförändring och maskulinitet 

Till följd av hormonbehandling av prostatacancer sker kroppsliga förändringar, männen kan få 

håravfall (Navon & Morag 2003; Cormie et al. 2016) på bröstet, benen och armarna (Navo & 

Morag 2003) samt öka i vikt och drabbas av gynekomasti, vilket innebär bröstförstoring (Navon 

& Morag 2003; Cormie et al. 2016). Även muskelförlust, förminskad penis (Cormie et al. 2016) 

och värmevallningar kan uppstå (Cormie et al. 2016; Navon & Morag 2003). Cormie et al. 

(2006) och Oliffe (2006) beskriver att männen anser att maskulinitet innebär att ha muskler och 

styrka. Maskulinitet är även att en man ska ha lågt kroppsfett, ha stor penis och testiklar (Oliffe 

2006). Att ha en stridsanda och beslutsamhet att kämpa emot cancern ses också som maskulint 

(Navon & Morag 2003).  
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Hälsa som begrepp 

World Health Organization [WHO] (1948) definierar begreppet hälsa, vilket inte har förändrats 

sedan 1948:  

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being  

and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1948, s.1) 

 

Antonovsky (2005) beskriver salutogenes som hälsans bakgrund vilket betyder att patologin 

läggs åt sidan. Istället läggs fokus på faktorer som främjar hälsa och inte vad som orsakar en 

sjukdom. Ett viktigt och centralt begrepp inom salutogenes är känsla av sammanhang 

[KASAM]. När en person upplever sig ha KASAM uppstår hälsa. Det tillkommer komponenter 

i KASAM, vilka är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Begriplighet innebär att 

framtiden är förutsägbar för en person. Hanterbarhet innebär att en person lättare kan hantera 

oförutsägbara händelser. Vidare beskriver Antonovsky (2005) att hantering utförs enklare med 

hjälp av stöd från omgivningen, det kan vara fru, barn, vän et cetera [etc.]. Meningsfullhet 

innebär att en person känner sig engagerad i någon form av aktivitet som ger livet mening. Har 

en person hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet fås en hög KASAM och god hälsa. 

Om en av komponenterna av någon anledning blir lägre påverkas även de andra två 

komponenterna negativt. En sämre KASAM fås och hälsan påverkas negativt.  

 

 

 

Omvårdnad 

International Council of Nurses [ICN] (2017) beskriver definitionen av omvårdnad som ett 

samlingsbegrepp där hälsa ska främjas och sjukdom förebyggas oavsett personens 

förutsättningar, det vill säga både psykiska och fysiska problem. Omvårdnad ses även som en 

process som upprätthåller välbefinnande (Reed 1997), men det innebär även att sjuksköterskan 

har ett etiskt förhållningssätt samt har respekt för personens värdighet och mänskliga rättigheter 

(Wilson et al. 2016; International Council of Nurses 2014). Vård ska ges på lika villkor till alla 

(Hälso - och sjukvårdslagen SFS 2017:30), därför är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar på 

vårdtagarens behov. Alla vårdtagare kan eller vågar inte uttrycka sina behov, därför är det av 

stor vikt att sjuksköterskan ger samma vård till alla för att inte en vårdtagare ska gå miste om 

rätt vård (Jakobsson et al. 1997). För att sjuksköterskan ska kunna ge vårdtagaren en säker vård 

behövs utbildning vilket ger ett ökat självförtroende (Williams et al. 2017). Patientlagen (SFS 

2014:821) beskriver att vårdpersonal ska ge en personcentrerad vård, vilket innebär att 

sjuksköterskan ska låta vårdtagaren delta i planeringen av sin vård om detta önskas för att känna 

sig delaktig. När information ges ska sjuksköterskan ge detta på ett sätt att personen känner en 

förståelse för vad som sägs (Walton 2013).  

Att ha kontakt med sjuksköterskan är ett effektivt sätt för männen med prostatacancer att få 

hjälp med sina problem (Katz 2015). Enligt Jakobsson et al. (1997) är det viktigt att 

sjuksköterskan skapar en atmosfär av trygghet för att männen ska känna att sjuksköterskan är 

tillgänglig samt skapar ett förtroende för vården. Männen tycker att sjuksköterskan har en viktig 

roll för dem, de känner en support från sjuksköterskan vid diagnos samt innan och efter 

behandling (Katz 2015). Information om behandlingen är även en viktig del i sjuksköterskans 

arbete för att männen ska känna sig förberedda och trygga (Katz 2015).  
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Problemformulering 

Prostatacancer påverkar livet för den som drabbas genom symtom och kroppsförändringar. 

Många symtom kan uppstå till följd av behandlingen vilket orsakar olika problem för den 

drabbade i vardagen. Män med prostatacancer återfinns både i hemmet och på sjukhus. Synen 

på den egna maskuliniteten förändras på grund av kroppsförändringar som uppstår till följd av 

behandlingen. För att sjuksköterskan ska kunna ge en god och säker vård bör ett förtroende 

byggas upp och en trygg atmosfär skapas. Att identifiera hur männen upplever att leva med 

prostatacancer är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna bygga ett förtroende och ge en god 

vård.  

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva männens upplevelser av sin livssituation vid 

prostatacancer. 
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Metod 
Polit och Beck (2017) skriver att en litteraturstudie är en analys av evidensbaserad forskning 

som kan bidra till att förbättra forskningen genom att studien granskar om delar av ett 

ämnesområde behöver utvecklas. Forsberg och Wengström (2016) skriver att en litteraturstudie 

är när ett valt ämne systematiskt söker, kritiskt granskar och sammanställer litteratur. Polit och 

Beck (2017) flödesschema beskriver hur detta genomförs. Stegen är fritt översatta från 

engelska.   

1. Formulera ett syfte och eventuella frågeställningar. 

2. Välja ut relevanta databaser och sökord. 

3. Söka i databaserna efter relevanta källor samt dokumentera dessa. 

4. Granska källorna för att se om de är relevanta för studien. 

5. Läsa källorna och eventuellt identifiera nya källor som är relevanta. 

6. Sammanfatta och tolka utvalda källor. 

7. Kritiskt granska källorna. 

8. Analysera och kategorisera källorna. 

9. Sammanställ resultatet från källorna. 

(Polit & Beck 2017). 

 

Litteratursökning 

Steg ett i en litteraturstudie var att formulera ett syfte som var relevant för det valda ämnet 

vilket i den här studien är omvårdnad. Steg två innebar att identifiera relevanta sökord och att 

välja ut databaser att genomföra sökningarna i.  

Steg tre innebar att söka i databaserna och identifierar relevanta artiklar och dokumentera dem.  

 
Litteraturstudiens databassökning började i CINAHL där sökning i CINAHL Headings gjordes 

på relevanta sökord som prostate cancer, experience, outpatients och symptoms som gav 

headingstermerna prostatic neoplasms, life experiences, outpatients och symptoms. Utöver det 

användes experience som fritextsökning. Olika kombinationer av sökorden utfördes (Tabell 1). 

Databassökning utfördes på samma sätt i PubMed där fritextsökning gjordes på prostatic 

neoplasms, experience, patients och nursing för att få sökordens ”Medical Subject Headings” 

(MeSH). MeSH- termerna som framkom av sökorden var prostatic neoplasms och patients. 

Även fritextsökning på orden experience* och nursing* gjordes.  

MeSH-termerna kombinerades tillsammans med fritextorden (Tabell 2). En sista sökning 

gjordes i databasen PsycINFO där sökorden life experience och prostatic neoplasms användes. 

Life experience var en thesaurus-term medan prostatic neoplasms var en fritextsökning. 

Sökorden kombinerades med varandra (Tabell 3). 

  

Inklusionskriterier 

Artiklarna som användes i litteraturstudien var skrivna på svenska, engelska, danska eller 

norska samt att de var peer reviewed. Artiklarna skulle fokusera på patienter som befinner sig 

i hemmet och på sjukhus. Deltagarna skulle vara 18 år eller äldre. 

 

Exklusionskriterier  

Artiklar skrivna före 1 januari 2007 exkluderades. Litteraturstudien fokuserade på patienter som 

lever med prostatacancer, därför exkluderades artiklar som fokuserar på överlevare och 

patienter som genomgått prostatektomi. Detta val gjordes för att få ett pålitligt resultat som 

möjligt då patienternas syn på cancerupplevelsen kan ha förändrats med tiden. Artiklar som 

utgått från sjuksköterskans perspektiv exkluderades då litteraturstudiens syfte fokuserade på 

patienternas egna upplevelser. 
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Tabell 1. Databassökning i Cinahl samt urval 1-3. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Prostatic 

neoplasms 

4635    

S2 Life 

experiences 

7533    

S3 Experience 95434    

S4 Outpatients 13700    

S5 Symptoms 1919    

S6 S1 AND S2 25 8 4 4 

S7 S1 AND S3 223 23 (8) 5 5 

S8 S1 AND S4 23 3 (2) 0  

S9 S1 AND S5 17 3 1 1 

Totalt   27  10 10 

( ) = intern dubblett 

 

 

 

Tabell 2. Databassökning i PubMed samt urval 1-3. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Prostatic 

neoplasms 

49810    

S2 Experience* 423028    

S3 Patients 21850    

S4 Nursing* 205479    

S5 S1 AND S2 

AND S3 

14 2 ((1)) 0  

S6 S1 AND S3 50 3 (1) ((1)) 0  

S7 S1 AND S2 

AND S4 

132 8 ((7)) 0  

Totalt   3  0  

( ) = intern dubblett 

(( )) = extern dubblett  
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Tabell 3. Databassökning i PsycINFO samt urval 1-3.  

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Life 

experience 

8791    

S2 Prostatic 

neoplasms 

1128    

S3 S1 AND S2 8 4 (3) 0  

Totalt   1 0  

( ) = intern dubblett  

 

Urval 1 

Sökningen i Cinahl gav 288 träffar, sökningen i PubMed gav 196 träffar och sökningen i 

PsycINFO gav 8 träffar, vilket resulterade i totalt 492 artiklar. Artiklarnas titel och abstrakt 

granskades enligt steg fyra för att bedöma om de svarade mot litteraturstudiens syfte samt 

överensstämde med inklusions – och exklusionskriterierna. Till urval 1 valdes totalt 31 artiklar 

ut.  

 

 

Urval 2 

Artiklarna från urval 1 lästes i sin helhet enligt steg fem i Polit och Beck (2017) flödesschema. 

Artiklar som inte svarade mot litteraturstudiens syfte eller uppfyllde inklusionskriterierna 

exkluderades. En av anledningarna till att artiklarna exkluderades var att det framkom i metoden 

att studien fokuserade på bland annat vårdpersonal och anhörigas upplevelser. En annan 

anledning var att männen i studien hade genomgått prostatektomi vilket var ett 

exklusionskriterie i denna litteraturstudie. Totalt uppfyllde 10 artiklar kriterierna som sedan 

tolkades och summerades enligt steg sex (Bilaga 1). 

 

Urval 3 

I urvalsprocessens sista del genomfördes steg sju av flödesschemat som var att kritiskt granska 

artiklarna för att säkerställa kvaliteten. Detta gjordes med hjälp av granskningsmallarna Guide 

to an Overall Critique of a Qualitative Research Report och Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report av Polit och Beck (2017). Samtliga 10 artiklar från urval 2 

uppfyllde kvalitetsgranskningen och ingår i resultatet.  
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Databearbetning 

Databearbetningen genomfördes enligt steg åtta i Polit och Beck (2017) flödesschema, vilket 

var att analysera och kategorisera artiklarna. Artiklarna skrevs ut och lästes av båda författarna, 

först enskilt och sedan gemensamt. Information i artiklarnas resultat som besvarade 

litteraturstudiens syfte ströks över med olika färger, en typ av upplevelse fick samma färg i alla 

artiklar. I marginalen vid överstykningarna skrevs stödord som sammanfattade innehållet, 

exempel maskulinitet och död. Vidare sammanställdes ett dokument där författarna 

sammanfattade vilka artiklar som hade samma stödord i marginalen. Utifrån sammanfattningen 

satte författarna ihop två eller flera stödord som ansågs påverka varandra, exempel 

kroppsförändringar och maskulinitet. Detta skapade fyra olika kategorier:  

*  Förändringar i vardagen 

*  Tankar om att inte ha en framtid 

*  Förändring av maskulinitet 

*  Avsaknad av information 

Kategorierna sammanställdes i litteraturstudiens resultat enligt steg nio av Polit och Beck 

(2017) flödesschema. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Denna litteraturstudies författare har inte utelämnat data utan allt har redovisats i resultatet 

vilket Forsberg och Wengström (2016) och CODEX (2017) beskriver att man ska göra. 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att alla artiklar ska redovisas samt vara godkända av 

en etisk kommitté. Denna litteraturstudie har redovisat alla artiklarna i resultatdelen i en 

artikelmatris samt i referenslistan samt att alla artiklar är godkända av en etisk kommitté. Alla 

artiklar i resultatet var på engelska och då författarnas modersmål är svenska har ordlexikon 

och elektroniskt lexikon använts till översättningen för att minimera felöversättning och fel i 

resultatet. Forsberg och Wengström (2016) skriver att artiklar inte ska exkluderas på grund av 

egna åsikter då det oetiskt. Denna litteraturstudies författare har följt detta för att få ett etiskt 

rätt resultat.  
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Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie bygger på 10 artiklar. Utav dessa har tre stycken kvantitativ 

metod medan de sju återstående har kvalitativ metod. Fyra kategorier utgör resultatet: 

Förändringar i vardagen, Tankar om att inte ha en framtid, Förändring av maskulinitet samt 

Avsaknad av information (Figur 1). 
  

 

Figur 1. Resultatets fyra teman 

 

Förändringar i vardagen 

När männen fått diagnosen prostatacancer ändrade det livet för dem och påverkade deras 

dagliga liv (Jonsson et al. 2009). Cameron et al. (2012) och Blomberg et al. (2016) frågade 

männen vilka problem som upplevdes mest problematiska relaterat till deras hälsa, det var 

främst sexuella besvär, urinbesvär och smärta männen beskrev som problematiska. 

Inkontinensbesvär och dåligt urinflöde upplevdes som ett problem av männen (Ervik et al. 

2010; Nanton & Dale 2011), de kände sig begränsade i olika situationer av att frekvent behöva 

uppsöka toaletten (Nanton & Dale 2011).  

Männen upplevde förlorad sexuell funktion som det största problemet (Blomberg et al. 2016; 

Grunfeld et al. 2011) och kände en frustration över att inte längre ha förmågan till att vara 

sexuellt aktiv även om lusten fanns. Smärta vid erektion påverkade männens upplevelse av att 

vilja vara sexuellt aktiv. De upplevde att impotensen påverkade deras relation med sin partner 

och att det väckte tankar kring om partnern var besviken och olycklig (Grunfeld et al. 2011). 

 

Värmevallningar upplevdes ofta av männen (Ervik et al. 2010; Grunfeld et al. 2011) och trots 

att det inte pågår mer än någon minut upplevde männen att effekterna var ett problem under en 

längre tid. Nattliga svettningar till följd av värmevallningar gjorde att männen vaknade och 

kände ett behov av toalettbesök samt att de upplevde en problematik under dagen när deras 

dagliga energi blev lägre av störd nattsömn. Männens upplevelse av att socialiserar sig med 

vänner och familj påverkades av värmevallningarna, en rädsla för att personerna skulle känna 

lukten av svett och se en rodnad uppstod (Grunfeld et al. 2011).  

Utmattning sågs som ett problem för männen (Ervik et al. 2010; Wu et al. 2016; Blomberg et 

al. 2016; Jonsson et al. 2009). Männen upplevde att utmattning kändes annorlunda gentemot 

trötthet då utmattning gav en avsaknad av energi. Det upplevdes som ett stort problem i 

männens vardag, det medförde svårigheter att ha en normal funktion (Blomberg et al. 2016). 

Depression kunde uppstå till följd av att männen blev känslomässiga (Wu et al. 2016). Även 

Blomberg et al. (2016) identifierade depression och ångest hos männen som uppstod vid tankar 

på att cancern hade spridit sig i kroppen.  

Blomberg et al. (2016) och Grunfeld et al. (2011) beskrev att männen upplevde kognitiv 

nedsättning. Vid vardagliga aktiviteter upplevdes försämrad koncentrationsförmåga (Wu et al. 

2016) samt svårighet att utföra dessa (Grunfeld et al. 2011). Problem att ta till sig information 

upplevdes som en negativ påverkan på vardagen (Wu et al. 2016) och när korttidsminnet 

försämrades upplevde männen frustration, nedsatt självförtroende och oro (Grunfeld et al. 

Förändringar i 

vardagen 

Tankar om att inte 

ha en framtid 

Förändring av 

maskulinitet 

Avsaknad av 

information 
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2011). Planera inför framtiden och multitasking sågs som ett bekymmer för männen, att inte 

längre kunna ha flera projekt samtidigt orsakade att de kände sig olyckliga (Wu et al. 2016).  

 

Tankar om att inte ha en framtid 

En osäker framtid på grund av cancerdiagnosen orsakade att männen fick känslor och tankar 

relaterade till döden (Jonsson et al 2009; Levy & Cartwright 2015). Avsaknaden av framtid 

gjorde att männen ofta tänkte tillbaka på sitt förflutna, valen de gjort och på sin identitet (Levy 

& Cartwright 2015). Insikten av att prostatacancern raserade den planerade framtiden och att 

männen blev medvetna om sin mortalitet gjorde att en identitetskris och konflikt uppstod 

(Jonsson et al 2009; Levy & Cartwright 2015). Enligt Levy och Cartwright (2015) hade männen 

svårt att planera för framtiden medan Jonsson et al. (2009) beskriver att männen reflekterade 

och planerade inför framtiden. Männen var mer medvetna om tiden de hade kvar i livet och att 

de inte kunde kontrollera den. Detta orsakade en osäkerhet och oro över att inte veta när 

försämring i cancern skulle ske (Levy & Cartwright 2015), känslor av rädsla vid tankar på död 

uppstod (Levy & Cartwright 2015; Nanton & Dale 2011; Jonsson et al. 2009). Männen var inte 

rädda för döden, utan för hur de skulle dö. Vissa upplevede tröst i att få höra “...you will not 

die with prostate cancer, but with it,” (Ervik et al. 2010, s. 385) medan andra tyckte det var 

påfrestande att höra (Jonsson et al. 2009; Ervik et al. 2010). 

 

 

Förändring av maskulinitet 

Behandlingen av prostatacancer orsakade kroppsförändringar hos männen vilket i sin tur 

påverkade deras syn på den egna maskuliniteten (Grunfeld et al. 2012) och männen ansåg att 

prostatacancer sågs som ett slut på deras maskulinitet och manlighet (Jonsson et al. 2012). 

Bröstförstoring ansåg männen vara skamligt och onaturligt (Grunfeld et al. 2011), därav 

uppstod ångest av att de inte visste hur det nya tillståndet skulle hanteras (Orom et al. 2015). 

Männen upplevde att de utkämpade en inre kamp med sina känslor kring sin maskulinitet, om 

den skulle bibehållas eller omvärderas (Levy & Cartwright 2015). Visa att man mår dåligt och 

gråta sågs som en svaghet av männen, därav tog vissa avstånd från sina känslor för att bibehålla 

sin maskulinitet. Ta avstånd från döden psykologiskt och istället införa en vitalitet i sitt liv 

gjorde att männen kunde bevisa sin maskulinitet. Vissa män ville visa sina känslor och kände 

att de behövde det, men samtidigt ville de framstå som starka (Levy & Cartwright 2015).  

Männens syn på maskulinitet var kopplad till sexuell funktion, att kroppen skulle fungera utefter 

vad som förväntades av en man (Grunfeld et al. 2015). Även Ervik et al. (2010) beskrev att 

sexuell funktion var ett viktigt ämne för männen, som upplevde frustration över att deras 

maskulinitet tynade bort. När den sexuella funktionen förändrades och förväntningarna inte 

längre kunde utföras upplevde männen ett slut på sin maskulinitet (Jonsson et al. 2009; Grunfeld 

et al. 2015).  

 

Avsaknad av information 

Enligt Lehto et al. (2015) upplevde hälften av männen ett missnöje med information vid diagnos 

av prostatacancer. Männen upplevde bristande information angående bredden och 

varaktigheten av komplikationerna (Nanton & Dale 2011) samt att de upplevde bristande 

information gällande egenvård (Blomberg et al. 2016; Nanton & Dale 2011).  

Osäkerhet upplevdes kring informationen männen fick från sjukvården (Blomberg et al. 2016), 

de hade fått information angående stödgrupper som hade varit opassande för dem vilket 

upplevdes förvirrande (Nanton & Dale 2011). Inkontinensbesvär upplevdes problematiskt för 

männen (Cameron et al 2012), stress, skam och besvär uppstod till följd av att sjukvården gett 

bristande information angående hjälpmedel vid inkontinens (Nanton & Dale 2011).  
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Männen upplevde att det var svårt att prata med vårdpersonalen (Ervik et al. 2010) men ansåg 

att det varr viktigt att få information (Nanton & Dale 2011). Många män sökte information på 

egen hand via internet och i böcker (Lehto et al. 2015; Nanton & Dale 2011) vilket de upplevde 

som ett stöd när brister i informationen uppstod med vårdpersonalen (Lehto et al. 2015). 
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Diskussion 
Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva männens upplevelser av sin livssituation vid 

prostatacancer. Resultatet beskrev olika upplevelser männen erfarade och fyra kategorier 

sammanställde resultatet, Förändringar i vardagen, Tankar om att inte ha en framtid, 

Förändring av maskulinitet och Avsaknad av information. 

 

Förändring i vardagen 

Litteraturstudiens resultat beskrev att männen upplever att förlorad sexuell funktion är det törsta 

problemet vilket styrks av Staples (2009) artikel. O’Shaughnessy et al. (2013) beskrev att 

sexuell aktivitet var viktigt för partnern och när männen inte kunde vara sexuellt aktiv uppstod 

en oro över att deras parter var olycklig vilket stämmer överens med denna litteraturstudies 

resultat. Vidare menar Lindqvist et al. (2008a) att männen upplevde det lättare att hantera 

förlusten av sexuell funktion när de inte längre hade lust att vara sexuellt aktiva.  

 

Eziefula et al. (2013) skrev att värmevallningar gjorde att männen upplevde det påfrestande att 

socialisera sig då de skämdes över att ha värmevallningar, vilket stämmer överens med 

litteraturstudies resultat. Vidare beskrev Eziefula et al. (2013) att männen var oroliga att 

personer i deras omgivning ville ta avstånd ifrån dem på grund av värmevallningarna.  

I litteraturstudiens resultat framkom det att utmattning påverkade männens vardagliga liv vilket 

styrks av Charalambous & Kouta (2016) som beskrev att utmattning påverkade vardagen 

genom att den dagliga rutinen rubbades. Vidare beskrev Lindqvist et al. (2008b) att männen 

upplevde att utmattningen påverkade dem så pass mycket att de endast orkade sitta i en stol.  

Yang et al. (2015) skrev att män som genomgått hormonbehandling hade ett sämre 

korttidsminne vilket styrker litteraturstudiens resultat. Vidare skrev Yang et al. (2015) att ett 

sämre prospektivt minne uppstod vilket även denna litteraturstudies resultat beskriver.   

 

Takar om att inte ha en framtid 

I litteraturstudiens resultat sågs en skillnad mellan männens framtidsplanering, vissa män 

upplevde att det var svårt att planer inför framtiden, medan andra reflekterade och planerade 

för den. Lindqvist et al. (2008b) beskrev att männen hade en framtidsplanering, men att det 

fanns en begränsning hur långt fram i tiden de vågade planera. Levy & Cartwright (2015) 

beskrev att männen försökte hantera tankarna på framtiden genom att leva ett normalt liv som 

innan diagnos, planerade för familjens framtid samt planerade finansiellt och praktiskt kring sin 

död. Även Lindqvist et al. (2008b) skrev att männen planerade för familjens framtid samt att 

de skrev testamente för att inte bråk skulle uppstå.  

 

Förändring av maskulinitet 

Enligt Hyde et al. (2016) och O’Shaugnessey et al. (2013) upplevde männen att förlust av 

sexuell funktion gjorde att deras maskulinitet förändrades, vilket stryker denna litteraturstudies 

resultat. Även Burns och Mahalik (2007) och Laursen (2017) beskrev att männen upplevde en 

förlust av sin maskulinitet när möjligheten att inte vara sexuellt aktiv förlorades. Att visa 

känslor sågs som en svaghet, vilket påverkade maskuliniteten negativt (Burns & Mahalik 2007), 

detta stämmer överens med denna litteraturstudies resultat. Männen i litteraturstudiens resultat 

hade inte genomgått prostatektomi, men enligt O’Shaugnessey et al. (2013) hade män som 

genomgått prostatektomi ångrar sitt val då maskuliniteten påverkades. Detta visade på att 

oavsett om männen valde kirurgi eller hormonbehandling påverkades maskuliniteten. I motsats 

till litteraturstudiens resultat skriver Eziefula et al. (2013) att värmevallningar kunde påverka 

synen på maskuliniteten genom att männen ansåg att värmevallningar var något som kvinnor 

upplevde.  
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Avsaknad av information 

Resultatet i denna litteraturstudie beskrev att männen upplevde bristande information från 

sjukvården vilket Lamers et al. 2016) styrker i sin artikel där det beskrevs om ett missnöje från 

männen gentemot sjukvårdens informationshantering. Vidare skrev Lamers et al. (2016) och 

King et al. (2015) att männen önskade mer information om prostatacancer. Om männen fått mer 

information om prostatacancer kände de en trygghet i vetskapen om vad de skulle uppleva 

(King et al. 2015). Hyde et al. (2016) skrev att männen inte alltid sökte hjälp för sina 

prostatacancer relaterade problem samt att informationen männen hade tillgång till kom 

mestadels från broschyrer och sökningar på internet vilket överensstämmer med denna 

litteraturstudies resultat. Vidare beskrev Bernat et al. (2016) att männen upplevde att 

informationen de sökte på internet var svår att förstå samt att de inte visste om informationen 

var relevant.  

 

KASAM 

Två komponenter i KASAM, begriplighet och hanterbarhet, ligger nära varandra. Begriplighet 

innebär att en person har en förståelse för framtiden och vet vad som kommer hända. 

Hanterbarhet innebär att en person behöver stöd från sin omgivning för att lättare hantera en 

händelse (Antonovsky 2005). Denna litteraturstudies resultat beskrev hur männens livssituation 

påverkades av prostatacancern. Om männen fått tillräckligt med information om vilka symtom 

som kan upplevas, att deras maskulinitet kan förändras och att framtiden är osäker är det möjligt 

att de fått en högre begriplighet och högre KASAM. Har männen familj eller vänner som stöder 

dem i sjukdomens förlopp kan det stärka deras hanterbarhet och ge en högre KASAM. 

Antonovsky (2005) skrev att komponenten meningsfullhet innebär att om en person gör något 

som ger mening i livet uppnås högre KASAM. Om männen i denna litteraturstudie skulle hittat 

en meningsfull sak skulle de uppnått en högre KASAM. Skulle männens begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet vara höga skulle de ha en hög KASAM och hälsa även om de 

har en obotlig cancerdiagnos.  

  

 

Metoddiskussion  

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. I Cinahl användes 

fritextsökning på ordet Experience som i sökkombination gav fem relevanta artiklar till 

resultatet. Då headingsterm saknades för experience valde författarna att använda 

headingstermen Life experience vilket i sökkombination gav fyra artiklar till resultatet. 

Sökordet Outpatients valdes att ha med då ett inklusionskriterie var män med prostatacancer på 

sjukhus och i hemmet. Författarna gjorde även en sökning på sökordet Inpatients men det gav 

inga nya artiklar, därav exkluderades sökordet från tabell 1.  

Då databasen PubMed inte omfattar omvårdnad utan även medicin (Polit & Beck 2017) valdes 

sökordet Nursing* för att artiklar inom omvårdnad skulle fås. I urval 1 framkom 3 artiklar, 

varav ingen gick vidare till urval 2. Anledningen till detta kan bero på att inte relevanta sökord 

användes. Sökningen i databasen Cinahl gjordes först vilket gav 27 artiklar i urval 1. Hade 

sökningen i PubMed genomförts först hade ett större antal artiklar valts ut i urval 1 då de externa 

dubbletterna från Cinahl inte hade kommit med i sökningen och fler artiklar från PubMed hade 

möjligen kommit vidare till urval 2.  

Databassökningen i PsychInfo gav 1 artikel vilket valdes bort på grund av att artikeln 

inkluderade patienter som genomgått prostatektomi vilket motsäger denna litteraturstudies 

inklusionskriterier.   

Till litteraturstudiens resultat valdes 10 relevanta artiklar ut, varav sju kvalitativa och tre 

kvantitativa. Kvalitativa artiklar utförs i form av intervjuer vilket ger en bättre beskrivning av 
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en upplevelse än vad kvantitativ metod gör (Polit & Beck 2017). Syftet i studien var att beskriva 

upplevelser därför ansågs det positivt att få sju kvalitativa artiklar. Det negativa med kvalitativ 

forskning är att den ofta utförs på en liten grupp vilket möjligen inte ger en helhetsbild av hur 

upplevelserna egentligen är. De tre kvantitativa artiklar som valdes ut till resultatet bedömdes 

som relevanta, enkäterna som genomfördes i dessa studier fokuserade på männens upplevelser 

och kunde på så sätt användas i denna litteraturstudies resultat.  

 

I exklusionskriterierna stod det att artiklarna inte skulle vara skrivna innan 1 januari 2007, detta 

för att författarna ville ha forskning som inte var för gammal. En sökning gjordes först på 

artiklar som var fem år gamla, men det gav inte tillräckligt med artikelträffar, därav ökades 

årtalet till 2007 och forskningen blev äldre. Författarna diskuterade tillsammans om tio år var 

för gammalt, men kom gemensamt fram till att det var acceptabelt. En diskussion om att öka 

årtalet till 2005 för att ett större antal artikelträffar skulle fås genomfördes, men båda författarna 

tyckte att forskningen skulle vara för gammal och valde att ha kvar 2007 som gräns.  

I inklusionskriterierna skrevs det vilket språk som artiklarna skulle vara skrivna på. Artiklarna 

i urval 3 är alla på engelska vilket gjorde att författarna översatte till svenska när artiklarna 

bearbetades. Ordlexikon har därför använts för att översätta svåra ord, men feltolkning av text 

kan ändå ha uppstått vilket då påverkade resultatet i litteraturstudien. I inklusionskriterierna 

stod det att deltagarna skulle vara 18 år eller äldre. Män drabbas sällan av prostatacancer före 

50-års åldern (Socialstyrelsen 2013), därför kunde en avgränsning på åldern ha gjorts.  

 

Databearbetningen som utfördes i litteraturstudien genererade i fyra olika kategorier till 

resultatet. Relevant fakta kunde plockas ut och sättas samman från flera artiklar med liknande 

resultat under dessa kategorier. Det är möjligt att fler kategorier hade kunnat skapas utifrån de 

artiklar som användes i litteraturstudiens resultat. En möjlighet är att istället för att fokusera på 

speciella företeelser under sjukdomsförloppet kunde kategorier skapats som fokuserade på 

upplevelser av en känsla, exempel en om rädsla och en om oro.   

 

 

Klinisk betydelse 

Resultatet visade på att män med prostatacancer upplevde olika problem som förändrade deras 

vardag, gav dem tankar om en avsaknad framtid och förändrade deras maskulinitet. Om 

sjuksköterskan ska kunna ge en god vård till varje enskild patient behöver denne kunna lyssna 

på patientens upplevelser. När en patient fått diagnosen är det viktigt att sjuksköterskan skapar 

ett förtroende hos patienten genom att finnas med i hela sjukdomsförloppet. Resultatet beskrev 

även att männen upplevde en avsaknad av information från sjukvårdens sida. Sjuksköterskan 

ska ge information om förändringar som kan uppkomma samt vilken hjälp man kan erbjuda 

personen. Det är även viktigt att ha en nära kontakt med personen där sjuksköterskan 

kontinuerligt kan svara på personens frågor och ge ny information. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

I resultatet framkom det att männen upplevde att de fått för lite information av sjukvården. 

Förslag på fortsatt forskning är att intervjua sjukvårdspersonal om informationshantering och 

försöka ta reda på varför det ges för lite information till patienterna. Resultatet kom även fram 

till att männen hade svårt att prata med sjukvårdspersonalen om sina problem. Om studier vars 

resultat beskriver varför patienterna känner det svårt att prata om sina problem kan genomföras 

skulle det möjligen vara till en hjälp för personerna att i framtiden våga prata med 

sjukvårdspersonalen.  
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Slutsats 

Män med prostatacancer upplevde olika symtom som förändrade deras vardag, de kunde bland 

annat uppleva en utmattning som gav en avsaknad av energi. Även förändrad sexuell funktion 

kunde upplevas vilket påverkade lusten till att vara sexuellt aktiv samt relationen med 

partnern.  Kognitiv svikt kunde uppstå vilket gjorde att männen kände en frustration över att 

korttidsminnet försämrades och att de inte längre klarade av att ha flera projekt samtidigt.  

Männen upplevde en avsaknad av framtid vilket orsakade en identitetskris, männen tänkte 

tillbaka på valen de gjort under sitt liv. Tankar på döden orsakade att en oro och rädsla uppstod.  

Kroppsförändringar som uppkom hos männen orsakade att männens syn på den egna 

maskuliniteten förändrades. Information från sjukvården var bristande enligt männen, de 

upplevde att för lite och fel information gavs från sjukvårdspersonalen.   
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Y., Sundberg, K., Browall, 

M., Isaksson, A-K., Nyman, 

M. & Langius-Eklöf, A. 

(2016).  

 

                                 

 

                                    Sverige 

Att beskriva symtom och egna 

strategier identifierade av deltagare 

som genomgår strålbehandling. 

Kvalitativ metod 

Urval: Patienter på två 

universitetssjukhus valdes 

ut. n = 8 

Datainsamling: 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

fokusgrupper.  

Deltagarna känner av många olika 

symtom. De har inte några egna strategier 

samt att de tycker att vårdpersonal ger för 

lite information. 

Cameron, S., Springer, C., 

Fox-Wasylyshyn, S. & El-

Masari, M. (2012).  

 

                                

                                    

 

 

                                    Canada 

Undersöka hur deltagarna upplever 

symtomen och deltagarens 

självupplevda hälsa en månad efter 

avslutad behandling. 

Kvantitativ metod med en 

prospektiv och deskriptiv 

design. 

Urval och bortfall: 73 

män rekryterades från ett 

cancer center. Inget 

bortfall. 

Datainsamling: Enkät 

 

Deltagarna kan uppleva problem med 

urin, tarm och sexualitet en månad efter 

avslutad behandling. Viktigt att 

vårdpersonal utbildar. 
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Ervik, B., Nordøy, T & 

Asplund, K. (2010)  

 

                                 

                                      

                                     

 

 

                                      Norge 

Att få en djupare förståelse av mäns 

upplevelse att leva med 

prostatacancer när operation och 

laserbehandling inte är tillämpbart. 

Kvalitativ metod 

Urval och bortfall: 21 män 

tillfrågades, 12 svarade ja och 10 

deltog i studien. Två bortfall på 

grund livssituation och inte längre 

uppfyllde kriterierna.  

Datainsamling: Intervjuer med 

fenomenolgisk-hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. 

Deltagarna påverkas negativt av 

att inte få tillräckligt med 

information av sjukvården då de 

redan är i en utsatt situation på 

grund av prostatacancern 

Grunfeld, E-A., Halliday, A., 

Martin, P. & Drudge-Coates, 

L. (2012).  

 

                                   

 

                                 

 

 

                                  England 

Att undersöka upplevelsen och 

påverkan av andropaussymtom 

bland män som behandlas med 

ADT för sin prostatacancer. 

Kvalitativ metod.  

Urval och bortfall: 48 patienter 

uppfyllde kriterierna, 22 svarade 

inte och 2 kunde inte kontaktas. 2 

patienter återkallade sitt beslut när 

de kontaktades för intervju och 1 

var för sjuk att delta. n= 21 

Datainsamling: Semistrukturerad 

intervju. 

 

Andropaussymtomen påverkar 

personernas liv på ett negativt 

sätt. Värmevallningar och 

nattsvettningar har störst påverkan 

genom störd sömn som leder till 

trötthet och irritation. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Jonsson, A., Aus, G. & 

Berterö, C. (2009)  

 

 

 

                                    Sverige 

Undersöka hur prostatacancer-

diagnosen påverkar deltagarnas 

livssituation och om det orsakar 

fatigue innan behandling påbörjats. 

Kvalitativ metod med 

Hermeneutisk design. 

Urval och bortfall:15 män 

tillfrågades, 10 valde att delta. 

Bortfall på grund av personliga skäl 

eller att de avråddes medicinskt 

sett.  

Datainsamling: Intervjuer med en 

intervjuguide.  

Deltagarna försöker hitta 

strategier för att kunna återvända 

till sitt vanliga liv. 

Lehto, U-S., Helander, S., 

Taari,, K. & Aromaa, A. 

(2015).  

 

                                    Finland 

Undersöka deltagarnas upplevelse 

och välmående beroende på typ av 

undersökning. 

Kvantitativ metod.  

Urval och bortfall: 1723 enkäter 

skickades ut och ett bortfall på 484 

uppstod.   

Datainsamling: Enkät via posten. 

Cirka hälften av deltagarna var 

missnöjda med information vid 

diagnos. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                 4(5) 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Levy, A. & Cartwright, T. 

(2015)  

 

 

 

                                          

                                          UK 

Undersöka vad män med svår 

prostatacancer gör för att ha ett 

fortsatt emotionellt välmående. 

Kvalitativ metod.  

Urval och bortfall: Volonäter vid 

Prostate cancer UK valde ut 

deltagare. Patienter som ville delta 

tog kontakt med forskarna. n = 5 

Datainsamling: Semistrukturerad 

intervju med öppna frågor.  

Patienterna ha skapat olika 

strategier för att försöka leva ett 

så vanligt liv som möjligt. 

Nanton, V. & Dale, J. 

(2011)  

 

 

 

 

                                          UK 

Att undersöka upplevelsen av 

sjukdomen och deras uppfattning 

om vården. 

Kvalitativ metod.  

Urval och bortfall: 

Snöbollsurval. n = 16 

Datainsamling: Intervju med 

intervjuguide.  

Att leva med sjukdomen var inte 

jobbigt när man hade familj och 

ett samfund att prata med, 

däremot var deltagarna missnöjda 

med vården gällande omvården 

och information. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Orom, H., Nelson, C., 

Underwood, W., Homish, L., 

Kapoor, D & Underwood, W 

3rd. (2015)  

 

 

                                        USA 

Att identifiera faktorer som är 

kopplade till ångest hos men som 

nyligen blivit diagnosticerade med 

prostatacancer. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval och bortfall: 1978 

tillfrågades, 1575 svarade. 150 

analyserades inte på grund av 

missat svar. n = 142 

Datainsamling: Enkät. 

Deltagarna känner ångest över sin 

maskulinitet samt att de inte har 

kontroll över situationen. 

Wu, L., Tanenbaum, M., 

Dijkers, M., Amidi, A., Hall, 

S., Penedo, F. & Diefenbach, 

N. (2016).  

 

 

 

                                        USA 

Undersöka kognitiva skillnader 

mellan deltagare som genomgått 

ADT och deltagare som inte 

genomgått ADT. 

Kvalitativ metod.  

Urval och bortfall: Patienter 

rekryterades via sjukhus och 

online på nätet. n = 39 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju med 

intervjuguide.  

Överlag upplevde deltagarna med 

ADT viss kognitiv nedsatthet, 

speciellt gällande multitasking och 

prospektivt minne samt att de även 

är med emotionella. 

 

 


